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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Коваленко О.Б. – кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського, голова Оргкомітету. 

 

Стрілюк О.Б. – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії 

та міжнародних відносин, заступник директора Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, заступник 

голови Оргкомітету. 

 

Токарєв С.А. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, 

археології та краєзнавства, голова Ради молодих учених Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, 

секретар Оргкомітету. 

 

Степаненко О.І. – методист ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді». 

 

Дарда О. О. – аспірантка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин. 

 

Захарченко Д.В. – аспірант кафедри історії України, археології та 

краєзнавства. 

 

Нітченко Р.О. – магістрант спеціальності «Педагогіка вищої школи» 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського. 

 

Грищенко О.П. – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права, 

філософії та політології. 

 

Котова А.Г. – керівник наукового сектору Студентської ради Навчально-

наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЙ 

 

Стародавня історія та археологія Північного Лівобережжя  

8 грудня, 10.00. 

https://zoom.us/j/91544770926?pwd=Ti9Yd1NIeEhPa1BFMldLL0tONVRTUT09 

Ідентифікатор конференції: 915 4477 0926  

Код доступу: 9D1Vku 

 

Регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя 

ранньомодерної доби та Нового часу  

9 грудня, 09.40. 

https://zoom.us/j/5428926099?pwd=MUlUV3NDdGZkZHExeHA5Qk9QeTRRQT09 

Ідентифікатор конференції: 542 892 6099  

Код доступу: eFMeF2 

 

Регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя Новітнього 

часу  

9 грудня, 10.00. 

https://us04web.zoom.us/j/75912229942?pwd=UHJVblp2eWNqRmtRYzFvN3ZsM3

hGUT09 

Ідентифікатор конференції: 759 1222 9942 

 Код доступу: 5agK6b 

 

Церква – ментальність – культура: питання історії та історіографії  

9 грудня, 11.00 

https://us04web.zoom.us/j/6685793142?pwd=L2p1djA5RGxvazM5dUdZQ3FLTlp1

UT09 

Ідентифікатор конференції: 668 579 3142  

Код доступу: 1WHpyH 

 

Актуальні проблеми всесвітньої історії  

9 грудня, 9.00. 

https://zoom.us/j/97483799823?pwd=UmNPU09aNTN4MUFJMGs1dnZiMlVQZz09 

Ідентифікатор конференції: 974 8379 9823 

Код доступу: 22eqrE 

 

Етнос у культурному просторі століть  

9 грудня, 11.00. 

https://us02web.zoom.us/j/85733078781?pwd=NVQ1SUx1cmphYzNMSjF4V21ZM

212Zz09 

Ідентифікатор конференції: 857 3307 8781  

Код доступу: 2020 

 

https://zoom.us/j/91544770926?pwd=Ti9Yd1NIeEhPa1BFMldLL0tONVRTUT09
https://zoom.us/j/5428926099?pwd=MUlUV3NDdGZkZHExeHA5Qk9QeTRRQT09
https://us04web.zoom.us/j/75912229942?pwd=UHJVblp2eWNqRmtRYzFvN3ZsM3hGUT09&fbclid=IwAR0LtuMP81U2gRf0ZaCzdM3b7evnH53opJ87i4L9r6S-AIsZ5NXCR2pdrqY
https://us04web.zoom.us/j/75912229942?pwd=UHJVblp2eWNqRmtRYzFvN3ZsM3hGUT09&fbclid=IwAR0LtuMP81U2gRf0ZaCzdM3b7evnH53opJ87i4L9r6S-AIsZ5NXCR2pdrqY
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/6685793142?pwd%3DL2p1djA5RGxvazM5dUdZQ3FLTlp1UT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0fAjuXpPlRmWZG3jDX9ZSC
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/6685793142?pwd%3DL2p1djA5RGxvazM5dUdZQ3FLTlp1UT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0fAjuXpPlRmWZG3jDX9ZSC
https://zoom.us/j/97483799823?pwd=UmNPU09aNTN4MUFJMGs1dnZiMlVQZz09
https://us02web.zoom.us/j/85733078781?pwd=NVQ1SUx1cmphYzNMSjF4V21ZM212Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85733078781?pwd=NVQ1SUx1cmphYzNMSjF4V21ZM212Zz09


 

Проблеми біографістики та генеалогії 
https://us02web.zoom.us/j/9549207729?pwd=NVVFb01ZWGZEemRJWVkzYkpXR

0Nkdz09  

Ідентифікатор учасника 260703 

Код доступу 373236 

 

Актуальні проблеми педагогіки вищої школи  

9 грудня, 10.00 

https://us04web.zoom.us/j/74215684893?pwd=VnI4MU45RFVsVGRiRWx3SE8wO

WxtZz09 

Ідентифікатор конференції: 742 1568 4893 

Код доступу:  V7F7JK 

 

Педагогіка, методика навчання історії та інноваційні освітні технології 

9 грудня, 10.00 

https://us04web.zoom.us/j/74215684893?pwd=VnI4MU45RFVsVGRiRWx3SE8wO

WxtZz09 

Ідентифікатор конференції: 742 1568 4893 

Код доступу:  V7F7JK 

 

Європейський освітній простір: можливість та виклики для України  

8 грудня, 9.00. 

https://us02web.zoom.us/j/89567976797?pwd=T1IxaTdjZXVtMVV1dWlKZDcrNlE

0dz09 

Ідентифікатор конференції: 895 6797 6797 

Код доступу: 154105 

       

Актуальні питання цивільного, земельного та сімейного права України  

8 грудня, 10.00 

https://us04web.zoom.us/j/72820884428?pwd=MUNoVDBYNk5vMHBqU0Ric1JDd

mJDZz09 

Ідентифікатор конференції: 728 2088 4428 Код доступу: zVB7yn  

  

Актуальні питання трудового, кримінального права України та правових 

аспектів гендерної рівності  

8 грудня, 8.30. 

https://zoom.us/j/6290437728?pwd=djUzeEFWcndJSVlPNk9xdGIwdEFudz09 

Ідентифікатор конференції: 629 043 7728    

Код доступу: 4bMtGt       

 

Актуальні питання історії філософії  

9 грудня, 13.00. 

https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitI

Zz09 

Ідентифікатор конференції: 733 8712 4462 

Код доступу: 73HZ31 

https://us02web.zoom.us/j/9549207729?pwd=NVVFb01ZWGZEemRJWVkzYkpXR0Nkdz09&fbclid=IwAR1MLrKl6yMl5U74DdUQZF7CZdyjG57S2yrEVAWdImST-st5T_FXkDnNYF8
https://us02web.zoom.us/j/9549207729?pwd=NVVFb01ZWGZEemRJWVkzYkpXR0Nkdz09&fbclid=IwAR1MLrKl6yMl5U74DdUQZF7CZdyjG57S2yrEVAWdImST-st5T_FXkDnNYF8
https://us04web.zoom.us/j/74215684893?pwd=VnI4MU45RFVsVGRiRWx3SE8wOWxtZz09
https://us04web.zoom.us/j/74215684893?pwd=VnI4MU45RFVsVGRiRWx3SE8wOWxtZz09
https://us04web.zoom.us/j/74215684893?pwd=VnI4MU45RFVsVGRiRWx3SE8wOWxtZz09
https://us04web.zoom.us/j/74215684893?pwd=VnI4MU45RFVsVGRiRWx3SE8wOWxtZz09
https://us04web.zoom.us/j/72820884428?pwd=MUNoVDBYNk5vMHBqU0Ric1JDdmJDZz09
https://us04web.zoom.us/j/72820884428?pwd=MUNoVDBYNk5vMHBqU0Ric1JDdmJDZz09
https://zoom.us/j/6290437728?pwd=djUzeEFWcndJSVlPNk9xdGIwdEFudz09
https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitIZz09
https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitIZz09


 

Актуальні питання соціальної філософії  

9 грудня, 13.00. 

https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitI

Zz09 

Ідентифікатор конференції: 733 8712 4462 

Код доступу: 73HZ31 

 

Актуальні питання філософії освіти 

9 грудня, 13.00. 

https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitI

Zz09 

Ідентифікатор конференції: 733 8712 4462 

Код доступу: 73HZ31 

 

 

Підведення підсумків 9 грудня о 17 год. 

https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitIZz09
https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitIZz09
https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitIZz09
https://us04web.zoom.us/j/73387124462?pwd=SGZ3WU8rQzVyaVFTSFlIdEY0aitIZz09


 

С Е К Ц І Я  

 

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ  

ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ 

(керівник – доцент Ясновська Л.В.,  

секретар – аспірантка Бовда Ю.) 

 

1. Археологічні пам’ятки доби бронзи з колекції шкільного музею села Рибинськ 

Корюківського р-ну Чернігівської обл. 

Трейтяк Павло – учень 11-В класу Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею для обдарованої сільської молоді, науковий керівник – доц. кафедри 

історії України, археології та краєзнавства Гринь О.В. 

 

2. Жіночі скандинавські поховання Шестовицького некрополя 

Безгубченко Інна – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– старший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної 

археології Інституту археології НАН України, доц. кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Скороход В.М. 

 

3. Візантійські знахідки з Шестовицького археологічного комплексу 

Cолохненко Володимир – студент 52 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – старший науковий співробітник відділу давньоруської та 

середньовічної археології Інституту археології НАН України, доц. кафедри 

історії України, археології та краєзнавства Скороход В.М. 

 

4. Скроневі підвіски Х ст. з Виповзівського археологічного комплексу 

Гордієнко Яна – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– старший науковий співробітник відділу давньоруської та середньовічної 

археології Інституту археології НАН України, доц. кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Скороход В.М. 

 
5. Зооморфні шумливі підвіски як предмет матеріальної культури Південної 

Русі 

Дядечко Оксана – пошукувачка кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Навчально-наукового історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри історії 

України, археології та краєзнавства Веремейчик О.М. 

 
 



 

6. Давньоруські старожитності села Пересаж 

Ященко Олексій – студент 42 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Веремейчик О.М. 

 

7. Дослідження археологізованих залишків судна у с. Деснянське Коропського  

р-ну в 2018 та 2020 рр. 

Клюка Роман – студент 42 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Черненко О.Є. 

 

8. Методика архітектурно-археологічних досліджень в роботах 

М.В. Холостенка 

Бовда Юлія – аспірантка кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Навчально-наукового історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри історії 

України, археології та краєзнавства Черненко О.Є. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 

ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ 

РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ ТА НОВОГО ЧАСУ 

(керівники – доц. Петреченко І. Є., доц. Токарєв С.А.,  

секретар – аспірант Немченко О.) 

 

1. Причини появи старообрядництва на території Чернігівщини 

Коноваленко Богдан – аспірант кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Навчально-наукового історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – директор Навчально-

наукового історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, 

проф. Коваленко О.Б. 

 

2. Сосниця як сотенне містечко 

Вовк Дар’я – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії, 

етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Петреченко І.Є.  

 
 

 



 

3. Мена як сотенне містечко 

Милейко Марія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Петреченко І.Є.  

 

4. Місто-фортеця Прилуки та його стратегічне значення в системі оборони 

кордонів України 

Тисенко Ангеліна – учениця 10 класу Прилуцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської 

області, наукові керівники – учитель історії Прилуцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської 

області, керівник гуртка ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді» 

Мандзюк О.В.; педагог-організатор, учитель зарубіжної літератури 

Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 (ліцею № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області Коломійченко Л.М. 

 

5. Характерництво як легендарна сторінка історії українського козацтва 

Серпутько Олександр – учень 8 класу Прилуцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської 

області, наукові керівники – учитель історії Прилуцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 (ліцею № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської 

області, керівник гуртка ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді» 

Мандзюк О.В.; педагог-організатор, учитель зарубіжної літератури 

Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 7 (ліцею № 7) 

Прилуцької міської ради Чернігівської області Коломійченко Л.М. 

 

6. Історія Гетьманщини в топонімах міста Чернігова 

Панченко Юлія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії, 

етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Петреченко І.Є.  

 

7. Колонізація земель сучасного Донбасу українцями у XVII – XVIII ст. 

Ревенко Аліна – студентка 50 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, науковий 

керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Петреченко І.Є.  
 

8. Чоловічі навчальні заклади у містах Чернігівської губернії ХVІІІ – ХІХ ст. 

Зубок Софія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Шара Л.М.  

 



 

9. Степан Ніс та Олександр Шишацький-Ілліч 

Шекун Вікторія – фахівець міжнародного відділу Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач 

кафедри історії України, археології та краєзнавства, проф. Острянко А.М. 

 

10. Микола Вербицький: громадський діяч та письменник 

Котова Анна – студентка 40 групи Навчально-наукового інституту історії, 

етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Юда Л.А. 

 

11. Життєвий шлях М. І. Лілеєва 

Кондра Марина – аспірантка кафедри всесвітньої історії та міжнародних 

відносин Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Коваленко О.О. 

 
12. Розвиток освіти у Чернігівській губернії: аналіз законодавчої бази другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Милейко Марія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Шара Л.М.  

 

13. Ніжинське земство у справі допомоги окремим категоріям населення в роки 

Першої світової війни 

Немченко Олександр – аспірант кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. 

кафедри історії України, археології та краєзнавства Рахно О.Я. 

 

 

С Е К Ц І Я  

  

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 

ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ НОВІТНЬОГО ЧАСУ 

(керівник – доц. Рахно О.Я.,  

секретар – аспірантка Журавель В.) 

  

1. Стан здоров’я студентської молоді вищих навчальних закладів Північного 

Лівобережжя 1920-х рр.  

Ромашко Катерина – пошукувачка наукового ступеня кандидата історичних 

наук Начально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський 



 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри всесвітньої 

історії та міжнародних відносин Павленко Л.А.  

 

2. Доброчинці у роки Голодомору 1932 – 1933 років в Україні 

Савенко Анастасія – учениця 10 класу Лосинівської загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів Лосинівської селищної ради, науковий керівник – учителька 

історії Лосинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лосинівської 

селищної ради Авраменко Н.Д. 

 

3. Прилуччина в роки нацистської окупації 1941 – 1943 років 

Олексенко Анна – учениця КЗ «Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж імені Івана Франка» ЧОР, науковий керівник – викладач КЗ 

«Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» 

ЧОР Шатковська А.Ю. 

4. Визволення Верхньодніпровщини від нацистських окупантів під час Другої 

світової війни 

Матросов Владислав – студент 51 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

наукові керівники – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Тарасенко О.Ф., Ципляк Н.О. 

 

5. Залучення жінок до відбудовчих процесів у сільському господарстві (на 

матеріалах Лосинівського району Чернігівської області) 

Руденко Дмитро – учень 11 класу Лосинівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів Лосинівської селищної ради, науковий керівник – учителька історії 

Лосинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лосинівської селищної 

ради Авраменко Н.Д. 

 

6. Роль української жінки у післявоєнний період 

Кашулова Юлія – студентка 20 групи магістратури Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Щербина С.В. 

 

7. Доля репресованого жіноцтва на прикладі Хави Волович 

Вовк Дар’я – студентка 30 групи магістратури Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Щербина С.В. 

 



 

8. Населення післявоєнного СРСР в «печері Платона» (на матеріалах засобів 

масової інформації Чернігівської області) 

Захарченко Денис – аспірант кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач 

кафедри історії України, археології та краєзнавства, проф. Острянко А.М. 

 

9. Чернігівській військовий госпіталь: історія та сучасність 

Рубан Катерина – студентка 40 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 

10. Жінки Чернігівщини у науці 

Кремчаніна Вікторія – студентка 40 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Дорохіна Т.Ф. 

 

11. Дисидент Петро Григоренко у боротьбі за права кримських татар 

Антоненко Катерина – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Петреченко І.Є.  
 

12. Микола Петрович Адаменко – дисидент, письменник, краєзнавець 

Савчук Олена – учениця 10 класу Сосницької гімназії імені О.П. Довженка; 

Будинок дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради, науковий 

керівник – керівник гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької 

селищної ради, керівник гуртка ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді» 

Гирич М.М. 
 

13. Українські військові підрозділи у Криму під час російської анексії 

півострова 

Коваленко Валентин – студент 32 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Петреченко І.Є. 

 



 

14. Соціально-політичне становище анексованого Криму 

Кривопиша Оксана – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Петреченко І.Є. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

ЦЕРКВА – МЕНТАЛЬНІСТЬ – КУЛЬТУРА: 

ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ 

(керівники – доц. Юда Л.А., доц. Шуміло С.М., 

секретар – аспірантка Хромова В.) 

 

1. Український скульптор Іван Мартос 

Безгубченко Інна – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту історії, 

етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Петреченко І.Є.  

 

2. Садиба Лизогубів у Седневі: історія та сучасність 

Захарченко Валерія – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Дорохіна Т.Ф. 

 

3. Микола Хвильовий (1893 – 1933): творча і громадська діяльність 

Дяченко Ірина – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 

4. Соціально-політичне становище Церкви та духівництва на Чернігівщині в 

1920–30-х рр. 

Хромова Вікторія – аспірантка кафедри всесвітньої історії та міжнародних 

відносин Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, проф. Ячменіхін К.М. 

 

5. Історія одного пам’ятника (на матеріалі створення пам’ятника Володимиру 

Мономаху в Прилуках) 

Виниченко Яна – учениця Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, науковий керівник – 

вчитель вищої категорії Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Дяченко В.О. 



 

6. Віктор Григор’єв і Кіра Полякова – творці образів Барвінка і Ромашки 

Горбенко Роман – учень 11-В класу Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею для обдарованої сільської молоді, науковий керівник – доц. кафедри 

історії України, археології та краєзнавства Гринь О.В. 

 

7. Взаємини сатиричного-гумористичного журналу «Перець» з 

гумористичними виданнями інших країн 

Журавель Вікторія – аспірантка кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного  університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач 

кафедри історії України, археології та краєзнавства, проф. Острянко А.М. 

 

8. Томос: повернення до витоків (з історії державно-церковних відносин в 

Україні періоду незалежності) 

Бордакова Марія – учениця Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Чернігівської обласної ради, науковий керівник – доц. Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; учитель історії України Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Дудка Л.О. 

 

9. Культурні цінності Криму в умовах російської окупації півострова 

Гордієнко Анастасія – студентка 32 Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Петреченко І.Є. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

(керівники – доц. Доманова Г.С., Соломенна Т.В.) 

секретар – аспірантка Дарда О.) 

 
1. «Леді із Салерно»: становлення середньовічної медицини 

Кремчаніна Вікторія – студентка 40 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Кеда М.К. 

 

2. Борисоглібський собор та європейські архітектурні впливи ХІІ – ХІХ ст. 

Вахрушев Ігор – студент 41 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, наукові керівники 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Кеда М.К.; 



 

головний спеціаліст відділу туризму та промоції міста управління культури та 

туризму Чернігівської міської ради Бондар О.М. 

 

3. Роль жінки в європеїзації Сходу за трактатом Пьєра Дюбуа 

Безгубченко Інна – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Кеда М.К. 

 

4. Мейсенська порцеляна XVIII ст. у музейних колекціях України 

Павленко Сергій – випускник магістратури Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Павленко Л.А. 
 

5. Військово-адміністративна діяльність І.Ф. Паскевича 

Захарків Михайло – студент 41 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, 

проф. Ячменіхін К.М. 

 

6. Соціокультурна політика імама Шаміля на теренах північнокавказького 

імамату 

Пархоменко Владислав – аспірант кафедри всесвітньої історії та міжнародних 

відносин Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, проф. Ячменіхін К.М. 

 

7. Постать Отто фон Бісмарка в сучасній історіографії 

Безгубченко Інна – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б. 

 

8. Хелен Келлер: надзвичайна доля унікальної жінки (ХІХ ст.) 

Кремчаніна Вікторія – студентка 40 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Павленко Л.А. 

 



 

9. Модернізація післявоєнної Європи (за матеріалами регіональної преси 

Чернігівщини) 

Захарченко Денис – аспірант кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач 

кафедри історії України, археології та краєзнавства, проф. Острянко А.М. 

 
10. Імператор Хірохіто (1926 – 1989 рр.) та його роль в житті японського 

суспільства 

Лаврененко Анна – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б. 

 

11. Уінстон Черчилль як пророк краху соціалістичної імперії 

Мокрогуз Артем – студент 15 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Костирєв А.Г. 

 

12. Портрет В.Є. Жаботинського (за спогадами М. Корнєйчука)  

Дарда Ольга – аспірантка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри всесвітньої 

історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б. 

 

13. Уроки Алжирської війни (1954 – 1962 рр.) 

Козенко Ольга – студентка 40 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б. 

 

14.  Політичні передумови угорського повстання 1956 року 

Жук Олександр – студент 15 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Костирєв А.Г. 

 

15. Індіра Ганді – «залізна леді Індії» 

Савенко Альона – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б. 

 



 

16. Клінтон: політичні досягнення та прорахунки 

Панченко Юлія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б. 

 

17. Європейські стилі фехтування 

Ященко Олексій – студент 41 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Кеда М.К. 

 

18. Гуманітарна дипломатія Мальтійського Ордену в сучасному світі 

Драчко Вікторія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б.  

 

19. Міжнародний тероризм в умовах глобалізації 

Шебела Вікторія – студентка Ніжинського державного університету 

ім. Миколи Гоголя, науковий керівник – доц. кафедри політології, права та 

філософії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Дудка Л.О. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

ЕТНОС У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СТОЛІТЬ 

(керівник – доц. Щербина С.В.,  

секретар – студентка Андрійко О.) 

 

1. Багатогранність таланту народного майстра Анатолія Семенцова 

Пульгун Єлизавета – учениця 11 класу Сосницької гімназії 

імені О.П. Довженка; Будинок дитячої та юнацької творчості Сосницької 

селищної ради, науковий керівник – керівник гуртків Будинку дитячої та 

юнацької творчості Сосницької селищної ради, керівник гуртка ОКПНЗ 

«Чернігівська МАН учнівської молоді» Гирич М.М. 

 

2. Народні знання українців та методи лікування хвороб 

Петрикей Вікторія – учениця 10 класу Сосницької гімназії 

імені О.П. Довженка; Будинок дитячої та юнацької творчості Сосницької 

селищної ради, науковий керівник – керівник гуртків Будинку дитячої та 

юнацької творчості Сосницької селищної ради, керівник гуртка ОКПНЗ 

«Чернігівська МАН учнівської молоді» Гирич М.М. 

 



 

3. Як захиститися від відьом: розпізнання, обереги, ритуали 

Гамалій Карина – учениця 10 класу Сосницької гімназії імені О.П. Довженка; 

Будинок дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради, науковий 

керівник – керівник гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької 

селищної ради, керівник гуртка ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді» 

Гирич М.М. 

 
4. Декорування та орнаментика кахель Чернігівщини у ХVІІІ – ХІХ ст. 

Андрійко Олена – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Щербина С.В. 

 

5. Регіональні особливості вишивки Чернігівщини ХІХ ст. 

Некрасова Анна – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Щербина С.В. 

 

6. Символічне значення традиційних орнаментів українських вишитих рушників 

Осадча Вікторія – студентка 20 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 
7. Туристичний потенціал Чорнобильської зони 

Кривопиша Оксана – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Щербина С.В. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

ПРОБЛЕМИ БІОГРАФІСТИКИ ТА ГЕНЕАЛОГІЇ 

(керівник – доц. Дорохіна Т. Ф.,  

секретар – студентка Антоненко К.) 

 

1. Олексій Миколайович Смирнов – ветеран Другої світової війни, голова 

колгоспу імені М.В. Фрунзе (1959 –1977 рр.), поважний довгожитель с. Тупичів 

Городнянського району Чернігівської області 

Туз Наталія – студентка 20 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 



 

2. Життєвий шлях народної майстрині Анастасії Федорівни Ковальської (1931 

– 2017) 

Андрійко Олена – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 
3. Життєвий шлях учасниці Другої світової війни Варвари Федорівни Гордієнко 

(1924 – 2013)  

Басараб Ольга – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 

4. Сторінки історії ХХ ст. на прикладі біографії Мотрі Пилипівни Макухи 

(1905 – 2001) 

Гордієнко Яна – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 
5. Життєвий шлях майстрині вишивки Катерини Михайлівни Коновал (1943 – 

2007) 

Кривопиша Оксана – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Дорохіна Т.Ф. 

 

6. Історія моєї родини  

Вовк Дар’я – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 

7. Історія моєї родини 

Захарченко Валерія – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Дорохіна Т.Ф. 

 

 

 



 

8. Історія моєї родини 

Некрасова Анна – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 

9. Генеалогічне дерево родини Кислух 

Кислуха Андрій – студент 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 

10. Генеалогічне дерево родини Пустовгарів 

Пустовгар Ілля – студент 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 

11. Генеалогічне дерево родини Антоненків 

Антоненко Катерина – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Токарєв С.А. 
 

12. Генеалогічне дерево родини Вдовенів 

Вдовенко Катерина – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства 

Токарєв С.А. 

 

13. Генеалогічне дерево родини Фещенків 

Фещенко Богдан – студент 32 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Токарєв С.А. 

 

14. Історія походження прізвища Грищенко 

Саєцький Сергій – студент 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри історії України, археології та краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 



 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

(керівник – проф. Тимошко Г.М., 

секретар – студентка Гребеник Т.) 

 

1. Особливості розвитку вищої освіти в Україні: історико-педагогічний аспект 

Ганжа Юлія – студентка 50 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– проф. кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Тимошко Г.М. 

 

2. Готовність до професійної діяльності як комплексна характеристика 

студентів закладу вищої освіти в умовах сучасної освітньої парадигми 

Гребеник Тетяна – студентка 60 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– проф. кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Тимошко Г.М. 

 

3. Виховання духовно-моральних цінностей студентів у закладах вищої освіти 

Качан Максим – студент 60 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– проф. кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Тимошко Г.М. 

 

4. Формування організаційної культури викладача закладу вищої освіти 

Кравченко Ольга – студентка 60 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– проф. кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Тимошко Г.М. 

 

5. Імідж викладача закладу вищої освіти як категорія сучасної педагогічної 

науки і практики 

Литвинчук Юлія – студентка 50 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– проф. кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Тимошко Г.М. 

 

 



 

6. Формування професійних компетентностей майбутніх педагогів засобами 

мультимедійних технологій 

Міщенко Аліна – студентка 50 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– проф. кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Боровик А.М.; завідувачка кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

7. Використання інноваційних методів викладання як чинник підготовки 

сучасного фахівця 

Нітченко Роман – студент 50 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувачка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

8. Формування позитивного іміджу викладача вищої школи 

Петрусевич Катерина – студентка 60 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – проф. кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Тимошко Г.М. 

 

9. Формування компетентностей майбутніх фахівців у галузі права в умовах 

реформування їх професійної підготовки 

Приходько Вероніка – студентка 50 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри педагогіки та методики викладання 

суспільних дисциплін Герасимчук О.М. 

 

10. Формування медіакультури викладачів закладів вищої освіти засобами 

медіаосвіти 

Таран Олександр – студент 60 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– проф. кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Тимошко Г.М. 

 

11. Естетичне виховання студентської молоді у процесі фахової підготовки у 

закладах вищої освіти 

Шадура Ірина – студентка 60 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 



 

– завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 
 

С Е К Ц І Я  

 
ПЕДАГОГІКА, МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ 

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

(керівник – проф. Янченко Т. В.,  

секретар – студент Тимощук С.) 

 

1. Інтерактивні технології навчання як фактор розвитку особистості 

Носкович Анна – студентка 51 групи заочного відділення Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри педагогіки та 

методики викладання суспільних дисциплін Кулик І.О. 

 

2. Педагогічні умови та методика використання відеоматеріалів на уроках 

історії 

Рижова Олександра – студентка 40 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри педагогіки та методики викладання 

суспільних дисциплін Кулик І.О. 

 

3. Проєктна діяльність: досвід та перспективи розвитку активної 

громадянської позиції учнівської молоді 

Шестозуб Анжеліка – учениця ОЗ Менська гімназія Менської міської ради 

Чернігівської обл., науковий керівник – вчитель історії та правознавства ОЗ 

Менська гімназія Менської міської ради Чернігівської обл. Жидкова Н.М. 

 

4. Навчальна робота з розумово відсталими дітьми в США і Україні 

(порівняльний аспект) 

Безпала Крістіна – студентка 61 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри педагогіки та методики викладання суспільних дисциплін 

Герасимчук О.М. 

 

5. Методика використання мультимедійних засобів на уроках історії 

Бібік Олександр – студент 41 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 



 

6. Внесок українських педагогів у розвиток світової освіти 

Вахрушев Ігор – студент 41 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

7. Профілактична робота у закладах загальної середньої освіти з 

попередження насильства у стосунках дітей і дорослих 

Городнюк Катерина – студентка 41 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання 

суспільних дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

8. Виховна робота зі старшокласниками, спрямована на підготовку їх до 

сімейного життя 

Кирієнко Олена – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри педагогіки та методики викладання суспільних дисциплін 

Герасимчук О.М. 

 

9. Типові помилки батьківського виховання 

Клименко Катерина – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри педагогіки та методики викладання 

суспільних дисциплін Герасимчук О.М. 

 

10. Сучасні проблеми сімейного виховання 

Мостова Аліна – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри педагогіки та методики викладання суспільних дисциплін 

Герасимчук О.М. 

 

11. Міжпредметні зв’язки у процесі навчання історії у школі 

Правило Марина – студентка 41 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

 

 



 

12. Сучасні виклики освіти 

Тимощук Сергій – студент 60 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

13. Використання нетрадиційних методів навчання на уроках історії 

Ященко Олексій – студент 41 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: МОЖЛИВІСТЬ ТА ВИКЛИКИ 

ДЛЯ УКРАЇНИ  

(керівники – проф. Острянко А.М., доц. Стрілюк О.Б.  

секретар – студентка Козенко О.) 

 

1. Європейський поступ реформ шкільної освіти в Україні 

Драчко Вікторія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б.  
 

2. Ефективна модель шкільної освіти у Фінляндії: досвід для України 

Жила Віталіна – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  Стрілюк О.Б.  

 

3. Інновації в школах Німеччини: досвід, проблеми та перспективи 

Андрійко Олена, Вовк Дар’я – студентки 30 групи Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  

Стрілюк О.Б. 

 

4. Інновації в школах Іспанії (на прикладі шкіл Клари Кампоамор і Сьєрра-

Невада) 

Гордієнко Анастасія – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 



 

науковий керівник – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  

Стрілюк О.Б. 

 

5. Інновації в школах Італії (на прикладі шкіл Таорміни та Ачіреалю) 

Кривопиша Оксана, Захарченко Валерія – студентки 30 групи Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин  Стрілюк О.Б. 

 

6. Інтернет-ресурси для викладання історії  

Милейко Марія – студентка 30 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  Стрілюк О.Б. 

 

7. Онлайн-інструменти в роботі історика 

Правило Марина – студентка 41 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Коваленко О.О. 

 

8. Особливості впровадження концепції безперервної освіти в Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 

Кеда Руслан – студент Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», науковий 

керівник – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Кеда М.К. 

 

9. Освіта для сталого розвитку 

Козенко Ольга – студентка 40 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  Стрілюк О.Б. 

 

10. Ефективність соціальних медіа в навчанні 

Джола Дарина – студентка 42 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  Стрілюк О.Б. 

 

11. Вікіпедія як асистент студента 

Зубок Тетяна – студентка 32 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин  Стрілюк О.Б.  



 

12. Використання карикатур у викладанні історії: європейський досвід 

Філоненко Василь – аспірант кафедри історії України, археології та  

краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник завідувач 

кафедри історії України, археології та краєзнавства, проф. Острянко А.М. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА 

СІМЕЙНОГО ПРАВА 

(керівники – доц. Ятченко Є.О., доц. Єфремова О.П.,  

секретарі – студентки Трипадуш А., Клименко К.) 

 

1. Особисті сервітутні права 

Трипадуш Аліна – студентка 24 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 

2. Цілісний майновий комплекс як об’єкт цивільного права 

Лисиця Денис – студент 24 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

  

3. Система та інститут цивільного права України 

Недій Дарина – студентка 24 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 

4. Загальна характеристика та класифікація об’єднань юридичних осіб 

Симоненко Катерина – студентка 24 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 

5. Підстави і порядок визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення 

його померлим 

П’янкова Карина – студентка 24 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 



 

6. Управління спадщиною 

Кудрик Віталій – студент 34 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 

7. Авторський твір як об’єкт права інтелектуальної власності 

Ячменіхін Кирило – студент 34 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 

8. Спільне майно подружжя 

Коптіль Іван – студент 51 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 

9. Способи та порядок поділу майна подружжя в Україні 

Юдицька Євгенія – студентка 61 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 

10. Правовий режим сільськогосподарських угідь в Україні 

Ніколаєнко Вікторія – студентка 61 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

науковий керівник – доц. кафедри права, філософії та політології Ятченко Є.О. 

 

11. Основні складові договору купівлі – продажу за законодавством України 

Арищенко Діана – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Єфремова О.П. 

 

12. Проблема авторських прав на платформах Інтернету 

Кирієнко Олена – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Єфремова О.П. 

 

13. Загальні проблеми реформування судової системи в Україні 

Клименко Катерина – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 



 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Єфремова О.П. 

 

14. Особливості права інтелектуальної власності 

Полосьмак Вероніка – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Єфремова О.П. 

 

15. Договір купівлі – продажу як підстава виникнення права власності на 

нерухомість 

Сініло Марія – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Єфремова О.П. 

 

16. Договір дарування: його особливості та проблемні аспекти 

Тупик Крістіна – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Єфремова О.П. 

 

17. Захист цивільних прав 

Мостова Аліна – студентка 21 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Єфремова О.П. 

 

18. Звичай як джерело формування сімейного права України 

Нітченко Тетяна – студентка 42 групи психолого-педагогічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, 

науковий керівник – старший викладач кафедри права, філософії та політології 

Грищенко О.П. 
 

19. Історія формування сімейного законодавства 

Сердюк Марина – студентка 42 групи психолого-педагогічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, 

науковий керівник – старший викладач кафедри права, філософії та політології 

Грищенко О.П. 
 

20. Проблемні аспекти опіки та піклування. 

Шут Юлія – студентка 42 групи психолого-педагогічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, 

науковий керівник – старший викладач кафедри права, філософії та політології 

Грищенко О.П. 

 



 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ   

ТРУДОВОГО, КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ПРАВОВИХ 

АСПЕКТІВ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ  

(керівник – доц. Лазаренко А.М., 

секретар – студентка Василенко Т.) 

  

1. Проблеми укладення трудового договору з дистанційними працівниками 

Панченко Юлія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Лазаренко А.М. 

 

2. Інклюзивний аспект ринку праці в Україні 

Захарків Михайло – студент 41 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Лазаренко А.М. 

 

3. Особливості надання відпустки працівникам, які мають дитину до 14 років 

Милейко Марія – студентка 31 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Лазаренко А.М. 

 

4. Імплементація міжнародного досвіду тактики огляду місця вчинення 

кримінального правопорушення у правоохоронній діяльності України 

Василенко Тетяна – студентка 33 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Лазаренко А.М. 

 

5. Специфіка взаємовідносин прокуратури та громадських активістів 

Кудрик Віталій – студент 34 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Лазаренко А.М. 

 

6. Судова балістика: проблеми класифікації слідів вогнепальної зброї та їх 

огляд 

Завацька Катерина – студентка 43 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Лазаренко А.М. 

 



 

7. Проблеми гендерного насильства в українському законодавстві 

П’янкова Карина – студентка 24 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Лазаренко А.М. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 

(керівник – проф. Чорний О.О.,  

секретар – аспірант Барбенюк І.) 

 

1. Класичний біхевіоризм та його філософсько-теоретичні підвалини 

Тимошенко Ілля – студент 33 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри філософії та культурології Чорна Л.С. 

 

2. Феноменологія Е. Гуссерля та гештальт-психологія: філософсько-

методологічний контекст. 

Стукалов Іван – студент 33 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри філософії та культурології Чорна Л.С. 

 

3. Філософські ідеї величі українського народу у творчості О. П. Довженка 

Барбенюк Ігор – аспірант кафедри філософії, права та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри філософії, права та 

політології Мащенко С.Т. 

 

4. Філософія української вишиванки: від давнини до сучасності 

Чернявська Марина – аспірантка кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри філософії, права та 

політології Мащенко С.Т. 

 

5. Філософія сюрреалізму та її прояви в Україні ХХ ст. 

Гаркуша Антон – аспірант кафедри філософії, права та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 



 

6. Філософія українських архетипічних образів: від давнини до сучасності 

Карась Ігор – аспірант кафедри філософії, права та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

7. Нетрадиційні релігії в Україні: історія та сучасність 

Павлюк Олексій – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри філософії, права та 

політології Мащенко С.Т. 

 

8. Філософія Г. Кониського: античні та українські мотиви 

Борщ Владислав – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри філософії, права та 

політології Мащенко С.Т. 

 

9. Філософські аспекти проблеми інтерпретації історії: від минулого до 

сучасності 

Халімон Роман – аспірант кафедри філософії, права та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – проф. кафедри філософії, права та 

політології Мельник А.І. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

(керівник – проф. Чорний О.О.,  

секретар – студентка Бойчук Р.) 

 

1. Людина і політика: людина як політична тварина 

Ширай Данило – студент 15 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Костирєв А.Г. 

 

2. Гносеологічні проблеми в сучасній філософії 

Примєра Даніїл – студент 13 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 



 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувач кафедри права, філософії та політології, проф. Чорний О.О. 

 

3. Проблема матерії та антиматерії в сучасній філософській науці 

Гужва Владислав – студент 13 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,, науковий 

керівник – завідувач кафедри права, філософії та політології, проф. 

Чорний О.О. 

 

4. Культурний феномен сучасного південнокорейського кіномистецтва 

Полив’яна Анна – студентка 23 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,, науковий 

керівник – завідувач кафедри права, філософії та політології, 

проф. Чорний О.О. 

 

5. Утопія та антиутопія як соціально-філософський проєкт 

Байдак Владислав – студент 23 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувач кафедри права, філософії та політології, проф. Чорний О.О. 

 

6. Філософсько-теоретичні засади психоаналітичної концепції 

Бобровник Юлія – студентка 33 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри філософії та культурології Чорна Л.С. 

 

7. Екзистенційна філософія та її роль у формуванні екзистенціального та 

гуманістичного напрямів у психології 

Ковтуненко Ксенія – студентка 33 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри філософії та культурології Чорна Л.С. 

 

8. Філософсько-методологічні засади когнітивної психології 

Блакшун Яна – студентка 33 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри філософії та культурології Чорна Л.С. 

 

9. Соціальна філософія Америки ХХІ ст.: стан і перспективи розвитку 

Рудник Максим – аспірант кафедри філософії, права та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 



 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

10. Філософія українського бізнесу ХХІ ст.: зміст та ключові напрямки 

Сацький Георгій – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

11. Філософія розвитку спорту в Україні: проблеми та перспективи 

Кужельний Сергій – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

12. Філософські ідеї соціальної захищеності літніх людей в Україні: 

порівняльний аналіз 

Приходько Ігор – аспірант кафедри філософії, права та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

13. Філософія правового захисту неповнолітніх в сучасному світі загалом та 

Україні зокрема 

Чорненький Юрій – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

14. Мистецтво креативу та його соціально-філософські мотиви 

Решинський Віталій – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – проф. кафедри філософії, права та 

політології Мельник А.І. 

 

15. Інформаційний простір України 2020: логіко-філософський аналіз 

Житник Дмитро – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – проф. кафедри філософії, права та 

політології Мельник А.І. 



 

16. Філософія глобалізаційних процесів в Україні: кліше Заходу чи власна 

творчість 

Сапсай Максим – студент 54 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувач кафедри права, філософії та політології, проф. Чорний О.О. 

 

17. Філософія соціальної роботи в Західній Європі та Україні: зміст і напрямки 

Пеньковець Марія – аспірантка кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри філософії, права та 

політології Чорна Л.С. 

 

18. Філософія правового захисту людини в Україні ХХІ ст. 

Луєнко Юрій – аспірант кафедри філософії, права та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

19. Люди літнього віку з різних країн і континентів: філософський аналіз 

Камлаченко В’ячеслав – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

20. Філософія мистецтва та її вплив на розвиток дітей 

Рамзаєва Тетяна – студентка 54 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри права, філософії та політології Мащенко С.Т. 

 

21. Філософія свободи в творчості західноєвропейських та українських 

мислителів 

Бойчук Рената – студентка 53 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувач кафедри права, філософії та політології, проф. Чорний О.О. 

 

22. Філософія креативу в культурі сучасної Європи: зміст та напрямки 

Крамаренко Ярослава – аспірантка кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 



 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

23. Філософський зміст політичної культури в Європі та в Україні: 

порівняльний аналіз 

Примаченко Ольга – аспірантка кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри філософії, права та 

політології Чорна Л.С. 

 

24. Філософія української національної свідомості та її роль в буденному 

житті людини та українській армії 

Соловар Максим – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри філософії, права та 

політології Чорна Л.С. 

 

25. Філософський аналіз ролі цінностей в житті сучасного українця 

Тютюнник Ярослава – аспірантка кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

26. Філософія внутрішньої і зовнішньої міграції в Україні та світі: 

порівняльний аналіз 

Бабкін Володимир – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 

(керівник – доц. Чорна Л. С.,  

секретар – аспірантка Житник Л.) 

 

1. Філософські ідеї корекційної педагогіки: зміст і напрямки 

Безпала Крістіна – студентка 61 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– доц. кафедри філософії, права та політології Мащенко С.Т. 



 

2. Філософсько-освітні знання та їх роль у житті людини 

Миголь Вадим – аспірант кафедри філософії, права та політології Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

3. Інноваційні технології в навчанні та їх філософський зміст 

Токар Марина – студентка 54 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувач кафедри філософії, права та політології, проф. Чорний О.О. 

 

4. Філософсько-освітня творчість Григорія Кочура як мовно-культурний 

місток між Європою та Азією в ХХ ст. 

Барбенюк Анна – аспірантка кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – проф. кафедри філософії, права та 

політології Мельник А.І. 

 

5. Філософія організації навчання в общинах старообрядців ХІХ ст. 

Житник Людмила – аспірантка кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри філософії, права та 

політології Мащенко С.Т. 

 

6. Філософсько-освітні традиції Франції та України: зміст та 

характеристика 

Пустовойт Віталій – студент 54 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник 

– завідувач кафедри філософії, права та політології, проф. Чорний О.О. 

 

7. Філософія освітнього розвитку дитини в сучасній Україні: зміст та 

перспективи 

Ткаченко Людмила – аспірантка кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

 

 



 

8. Філософія точних наук та їх роль в освітньому процесі ХХІ ст. 

Заровний Максим – аспірант кафедри філософії, права та політології 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М.Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, науковий керівник – завідувач кафедри філософії, права та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 



 

Для нотаток 
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Для нотаток 


