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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, старший викладач 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  

28 травня, 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  

28 травня, 10.00. 

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

Ідентифікатор конференції: 542 892 6099  

Код доступу: eFMeF2 

 

Регіональна історія та історіографія Північного Лівобережжя Новітнього 

часу  

28 травня, 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  

28 травня, 15.30. 

https://us04web.zoom.us/j/4904307436?pwd=Vm1YS3UyRXRySzJpUFNDVG4vU1

Z1UT09 

Ідентифікатор конференції: 490 430 7436 

Код доступу: 5QTsbQ 

 

Актуальні проблеми всесвітньої історії  

28 травня, 10.00. 

https://zoom.us/j/5343186385?pwd=K1RSM0pwTmdaVmEvMkRrVjdwL2ZuQT09 

Ідентифікатор конференції: 534 318 6385 

Код доступу: NWa9uX 

 

Актуальні проблеми педагогіки вищої школи  

28 травня, 10.00. 

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhu

dz09 

Ідентифікатор конференції: 405 664 3313 

Код доступу: 9Q4wKi 

  

https://zoom.us/j/91544770926?pwd=Ti9Yd1NIeEhPa1BFMldLL0tONVRTUT09
https://zoom.us/j/5428926099?pwd=MUlUV3NDdGZkZHExeHA5Qk9QeTRRQT09
https://us04web.zoom.us/j/75912229942?pwd=UHJVblp2eWNqRmtRYzFvN3ZsM3hGUT09&fbclid=IwAR23d27H26fe7-zoqHvd77ZnbxrZIeIG83Tzjey82YTjnWTaawRu-rP4g_I
https://us04web.zoom.us/j/75912229942?pwd=UHJVblp2eWNqRmtRYzFvN3ZsM3hGUT09&fbclid=IwAR23d27H26fe7-zoqHvd77ZnbxrZIeIG83Tzjey82YTjnWTaawRu-rP4g_I
https://us04web.zoom.us/j/4904307436?pwd=Vm1YS3UyRXRySzJpUFNDVG4vU1Z1UT09
https://us04web.zoom.us/j/4904307436?pwd=Vm1YS3UyRXRySzJpUFNDVG4vU1Z1UT09
https://zoom.us/j/5343186385?pwd=K1RSM0pwTmdaVmEvMkRrVjdwL2ZuQT09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd%3DbXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3IYMP4EP-iUZFjqqheRlTG
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd%3DbXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3IYMP4EP-iUZFjqqheRlTG


 

Педагогіка, методика навчання історії та інноваційні освітні технології 

28 травня, 10.00. 

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhu

dz09 

Ідентифікатор конференції: 405 664 3313 

Код доступу: 9Q4wKi 

 

Європейський освітній простір: можливість та виклики для України  

28 травня,  9.30 

https://us02web.zoom.us/j/77055282562?pwd=QTVHOWlNbDhJdUhTWFNTY2VJ

c3pEdz09 

Ідентифікатор конференції: 770 5528 2562 

Код доступу: 0P7PYW 

   

Актуальні питання кримінального, цивільного, земельного та сімейного 

права України  

28 травня, 09.00. 

https://us05web.zoom.us/j/85109285304?pwd=aGN3Njh4UUl4SEZ5ZFl4eC81WFB

Kdz09  

Ідентифікатор конференції: 851 0928 5304  

Код доступу: 4YZTW9 

   

Актуальні питання історії філософії  

28 травня, 10.00 

https://us05web.zoom.us/j/5599032303?pwd=VFdYRGR1RU85UTNvNzBoVHYv

WmdsUT09  

Ідентифікатор конференції: 559 903 2303  

Код доступу: r3NvJz 

 

Актуальні питання соціальної філософії  

28 травня, 10.00 

https://us04web.zoom.us/j/4784086471?pwd=NVRIc21CRmw0UExocVc1RVBEM3

VMZz09 Ідентифікатор конференції: 478 408 6471  

Код доступу: Kpp9U3 

 

Актуальні питання філософії освіти 

28 травня, 10.00. 

https://us04web.zoom.us/j/5787646175?pwd=Vzl4TllGR0FzK1ZKN2ZmVGE0d2Jo

QT09 Ідентифікатор конференції: 578 764 6175  

Код доступу: 1V6kQK 

  

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd%3DbXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3IYMP4EP-iUZFjqqheRlTG
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd%3DbXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3IYMP4EP-iUZFjqqheRlTG
https://us02web.zoom.us/j/77055282562?pwd=QTVHOWlNbDhJdUhTWFNTY2VJc3pEdz09
https://us02web.zoom.us/j/77055282562?pwd=QTVHOWlNbDhJdUhTWFNTY2VJc3pEdz09
https://us05web.zoom.us/j/85109285304?pwd=aGN3Njh4UUl4SEZ5ZFl4eC81WFBKdz09&fbclid=IwAR1eMK_h_G_rWSfs_V06k6jaPv4r4zS8U1wpo3hMSsNryg9frkGNiAOYGvY
https://us05web.zoom.us/j/85109285304?pwd=aGN3Njh4UUl4SEZ5ZFl4eC81WFBKdz09&fbclid=IwAR1eMK_h_G_rWSfs_V06k6jaPv4r4zS8U1wpo3hMSsNryg9frkGNiAOYGvY
https://us05web.zoom.us/j/5599032303?pwd=VFdYRGR1RU85UTNvNzBoVHYvWmdsUT09&fbclid=IwAR0TObiuRm6xa6vIkkIcxGPEcreDGrGdIj8f4UL3fM5UH2-fQ8Xnn8EgARs
https://us05web.zoom.us/j/5599032303?pwd=VFdYRGR1RU85UTNvNzBoVHYvWmdsUT09&fbclid=IwAR0TObiuRm6xa6vIkkIcxGPEcreDGrGdIj8f4UL3fM5UH2-fQ8Xnn8EgARs
https://us04web.zoom.us/j/4784086471?pwd=NVRIc21CRmw0UExocVc1RVBEM3VMZz09&fbclid=IwAR0Tzsaevr3ShThwZCTzqS9bLbpEoFc_N-NdP5jSqDXAOTSF7Pt_uoY4nWI
https://us04web.zoom.us/j/4784086471?pwd=NVRIc21CRmw0UExocVc1RVBEM3VMZz09&fbclid=IwAR0Tzsaevr3ShThwZCTzqS9bLbpEoFc_N-NdP5jSqDXAOTSF7Pt_uoY4nWI
https://us04web.zoom.us/j/5787646175?pwd=Vzl4TllGR0FzK1ZKN2ZmVGE0d2JoQT09&fbclid=IwAR1f14sAZNwbffELQ1OcPbhPY1Cgc_34au_JHJZIXPLotRdxj35poF7AjgA
https://us04web.zoom.us/j/5787646175?pwd=Vzl4TllGR0FzK1ZKN2ZmVGE0d2JoQT09&fbclid=IwAR1f14sAZNwbffELQ1OcPbhPY1Cgc_34au_JHJZIXPLotRdxj35poF7AjgA


 

ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ 28 травня 2021 р. 16.00 

 

https://us02web.zoom.us/j/84550972517?pwd=R0NORHBvQmZTaVZwTXdJT0cv

MFplUT09 

Ідентифікатор конференції: 845 5097 2517 

Код доступу: 197959 

 

1. Обговорення змісту освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта 

(Історія). 

2. Обговорення змісту освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта 

(Історія). 

Модератори:  

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

гарант ОП 

Янченко Т.В. – завідувачка кафедри педагогіки та методики викладання 

суспільних дисциплін, гарант ОП 

 

 

3. Обговорення змісту освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія 

4. Обговорення змісту освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія 

Модератори:  

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

відносин, гарант ОП 

Острянко А.М. – завідувач кафедри історії України, археології та 

краєзнавства, гарант ОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підведення підсумків конференції – 28 травня о 17 год. 



 

С Е К Ц І Я  

 

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ  

ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ 

(керівник – доцент Ясновська Л.В.,  

секретар – аспірантка Бовда Ю.) 

 

1. Журавська пізньопалеолітична стоянка 

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 Ясновська Л. В. 

 

2. Історико-культурна атрибуція старожитностей доби бронзи з 

археологічної колекції старожитностей села Рибинськ Корюківського району 

Чернігівської області 

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. 

 

3. Д.Я. Самоквасов – дослідник Чернігівського некрополя 

Сирбу Олександра – 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 

Ясновська Л. В. 

 

4. Слово о полку Ігоревім: погляд скептиків 

Буренко Олена – 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 Пилипенко В.М. 

 

5. До історії дослідження фрески св.Теклі в Чернігові 

Вершков Ілля – студент 12 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 Ясновська Л. В. 

 

6. Дослідження залишків річкового судна на території Мезинського 

національного природного парку 

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. 

  



 

7. Дослідження М. В. Холостенком археологізованих залишків «однокамерного 

терему» в Чернігові  

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. 

 

8. Методика камеральної обробки археологічного матеріалу (на прикладі 

Любецької археологічної експедиції Національного університету «Чернігівський 

колегіум»)  

Біленко Євгенія – студентка 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 історії України, археології та краєзнавства Веремейчик О.М. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 

ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ 

РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ ТА НОВОГО ЧАСУ 

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

секретар – студент Ященко О.) 

 

1. Проповідь домініканців на українських землях: відповідність статуту та 

причини успіху 

Рижова Олександра – 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 української мови та літератури Шуміло С.М. 

 

3. Козацька артилерія: технічні дані та характеристики 

Бібік Олександр, Крупеник Андрій – студенти 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 історії України, археології та краєзнавства 

Петреченко І.Є. 

 

4. Козацькі літописи як джерело до вивчення правової свідомості козацтва 

Кондратенко Олександр – студент 11 групи Навчально-наукового інституту 

історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Національного 

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

– доц. кафедри української мови та літератури Шуміло С.М. 

  



 

5. Традиційні ремесла старообрядців 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. 

 

6. М.І.Лілеєв та його «Очерк миссионерских мер по обращению в православие 

Стародубских и Черниговских раскольников до времени Екатерины ІІ-й» 

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. 

 

7. Внесок жінок у розвиток культурно-просвітницькій діяльності на 

Чернігівщині 

Кремчаніна Вікторія – 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 Дорохіна Т.Ф. 

 

8. Практика тимчасового перенесення чудотворних ікон Богородиці на 

поклоніння поза межі їх постійного перебування у XVII – XIX ст. на 

Чернігівщині 

Воробей Ніна – 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 – директор 

Навчально-наукового історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського, проф. Коваленко О.Б. 

 
9. Холодна козацька зброя у колекції Чернігівського обласного історичного 

музею імені В.В. Тарновського 

Ященко Олексій – студент 41 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. 

 

10. З історії сіл Масани, Забарівка і Подусівка 

Павлов Павло – студент 20 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 Дорохіна Т.Ф. 

  



 

11. Сімейна історія у науковій спадщині С.Д. Носа 

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. 

 

 

С Е К Ц І Я  

  

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ 

ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ НОВІТНЬОГО ЧАСУ 

(керівник – доц. Рахно О.Я.,  

секретар – аспірантка Журавель В.) 

  

1. Події української революції 1917–1921 рр. в Чернігові: історіографічний 

вимір 

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. 

 

2. Чернігівщина за часів Української держави Павла Скоропадського 

Мариняко Ярослав – студент 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 історії України, археології та краєзнавства Ясновська Л. В. 

 

3. З історії становлення медицини на Чернігівщині 

Рубан Катерина – 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 Дорохіна Т.Ф. 

 

4. Співпраця земств Чернігівської губернії з національними благодійними 

комітетами в роки Першої світової війни (1914 – 1918) 

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. 

 

5. Світогляд населення країни-переможця за матеріалами районної періодики 

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. 

 

6. Матеріали періодичної преси як джерело вивчення церковного життя 

Чернігівщини у повоєнний час 

Юхно Федір – пошукувач 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. 

 

7. Урбанізаційні процеси на Чернігівщині у 1945–1991 рр.: історіографія 

питання 

Мамонов Максим – 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. 

 

8. Торгівля та соцкультпобут на сторінках журналу «Перець»  

Журавель Вікторія – 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  

 

ЦЕРКВА – МЕНТАЛЬНІСТЬ – КУЛЬТУРА: 

ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ 

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

секретар – аспірантка Хромова В.) 

 

1. Барокова архітектура Чернігова 

Мегем Руслан – студент 21 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 Пилипенко В.М.  

 

2. Романтичний період творчості Миколи Хвильового 

Дяченко Ірина – 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. 

  



 

3. Обмеження та утиски релігійної діяльності чернігівських ченців у 1930-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. 

 

4. Художня спадщина Віктора Григор’єва і Кіри Полякової 

Горбенко Роман – учень 10-В класу Чернігівського обласного педагогічного 

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

історії України, археології та краєзнавства Гринь О.В. 

 

5. Історико-краєзнавчий маршрут «Видатні жінки Чернігівщини» 

Котова Анна – 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 Юда Л.А. 

 

 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

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

секретар – аспірант Дарда О.) 

 
1. Зороастризм – релігія персів 

Блохіна Влада – студентка 12 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 Доманова А. С. 

 

2. Сполучені Штати Європи в концепції Ф. Хайнекена 

Нескуба Максим – студент 22 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. 

 

3. Вплив особистого життя на деконструкцію імператорської влади: кейс 

Генріха IV 

Нороха Вадим – студент 22 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. Маргарита фон Вальдек: Реформація та казка про Білосніжку 

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 всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Кеда М.К. 

 

5. Внесок Антуана Огюстена Парматьє у встановлення європейської культури 

харчування 

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. 

 

6. Відьма в моделі астрономічної революції кінця XVI – початку XVII ст.: 

Катарина Кеплер 

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 всесвітньої історії та міжнародних відносин Кеда М.К. 

 

7. Основні віхи життєвого шляху 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. 

 

8. Імам Шаміль: герой Кавказької війни (1817 – 1864 рр.) чи розбійник з гір? 

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. 

 

9. Жіноча освіта в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. (за 

результатами впровадження освітньої реформи) 

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 

– завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, 

проф. Ячменіхін К.М. 

 

10. Роль земств у розвитку медицини в пореформеній Росії 

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 – завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних 

відносин, проф. Ячменіхін К.М. 

 

11. В. Жаботинський та М. Славінський: спроба налагодження українсько-

єврейських відносин  

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.  

 

12. Еволюція поглядів Шарля де Голля з алжирського питання 

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. 

 

13. Тансу Чіллер – «стамбульська троянда з колючими шипами» 

Кузьменко Ольга – учениця Старобілоуського ЗЗСО І-ІІІ ст., вихованка 

історичного гуртка ОКПЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді», науковий 

керівник – доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Стрілюк О.Б. 

 

14. Гуманітарний вимір Східного партнерства 

Ніколаєнко Руслан – 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 – доц. 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Соломенна Т.В. 

 

15. Реалізація програми «Креативна Європа» в Україні 

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 всесвітньої історії та міжнародних відносин Соломенна Т.В. 

  



 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

(керівник – проф. Тимошко Г.М., 

секретар – студент Нітченко Р.) 

 

1. Особливості розвитку вищої освіти в Україні у контексті її інтеграції в 

європейський соціокультурний простір 

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. Формування іміджу викладача закладу вищої освіти у контексті реалізації 

освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» 

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. 

 

3. Мультимедійні технології як засіб формування професійних 

компетентностей майбутніх педагогів 

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 

– завідувачка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

4. Педагогічна культура майбутніх учителів у сучасних умовах розвитку освіти 

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. 

 

5. Соціокультурна позааудиторна робота студентів у закладах вищої освіти 

Загалець Юлія – студентка 54 групи заочної форми навчання 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. 

  



 

6. Психолого-педагогічні засади профілактики правопорушень у середовищі 

учнів закладів професійної освіти 

Пархоменко Анна – студентка 54 групи заочної форми навчання 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. 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. 

 

8. Формування медіаосвітніх компетентностей майбутніх педагогів у процесі 

їх професійної підготовки 

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 

– завідувачка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

 

9. Студент як суб’єкт освітнього процесу у закладі вищої освіти 

Сушко Ярина – студентка 51 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. 

 

10. Патріотичне виховання студентської молоді в умовах університетської 

освіти 

Харкавий Владислав – студент 50 групи Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського 

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

науковий керівник – старший викладач кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін Шолох О. А. 

 

11. Формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів закладів 

вищої освіти 

Харченко Анна – студентка 50 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 

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

– старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та 

суспільних дисциплін Шолох О. А.  



 

С Е К Ц І Я  

 
ПЕДАГОГІКА, МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ 

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

(керівник – проф. Янченко Т. В.,  

секретар – студентка Городнюк К.) 

 

1. Особливості використання технології кооперативного навчання на уроках 

історії 

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 

Кулик І.О. 

 

2. Сутність екологічного виховання в педагогічній спадщині 

В.О.Сухомлинського 

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 педагогіки та методики викладання 

суспільних дисциплін Кулик І.О. 

 

3. Використання інноваційних методів навчання історії у закладах загальної 

середньої освіти 

Омельченко Тетяна – студентка 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 педагогіки та методики викладання 

суспільних дисциплін Герасимчук О.М. 

 

4. Технічні засоби навчання та методика їх використання 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. 

 

5. Методика організації виховної роботи з учнями, що мають різні форми 

девіантної поведінки 

Галайда Тарас – 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. Профілактика булінгу у закладах загальної середньої освіти 

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. 

 

7. Погляд на булінг з точки зору дітей 

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. 

 

8. Булінг як соціально-педагогічна проблема 

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. 

 

9. Дистанційне навчання у школі: простір можливостей 

Лях Анатолій – 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 педагогіки та методики викладання суспільних дисциплін 

Герасимчук О.М. 

 

10. Формування мотивації школярів до навчання на уроках історії 

Крупеник Андрій – 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. 

 

11. Формування позитивного іміджу сучасного учителя історії 

Гапоненко Сніжана – студентка 54 групи, заочної форми навчання 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. Інтерактивний урок як особливий тип уроку 

Лавенецька Ганна – 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. 

 

13. Використання мультимедійних презентацій на уроках історії у 10 класі 

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 та методики викладання суспільних дисциплін, 

проф. Боровик А.М. 

 

14. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання історії у закладах 

загальної середньої освіти 

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. 

 

15. Музейний урок як інноваційна форма навчання 

Рижова Олександра, Козенко Ольга – студентки 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. 

 

16. Особливості використання інтерактивної технології опрацювання 

дискусійних питань на уроках історії 

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 педагогіки та методики викладання суспільних дисциплін 

Кулик І.О. 

 

17. 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 Бойчук Р.) 

 

1. Вебінар як нова інформаційно-комунікаційна технологія навчання історії  

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. 

 

2. Гейміфікація в системі сучасних технологій навчання історії  

Безгубченко Інна – студентка 32 групи,  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. 

 

3. Використання квест-технологій для активізації пізнавальної діяльності 

учнів (з досвіду участі та проведення історичної гри-квесту 

«300 фейкоборців») 

Городнюк Катерина, Правило Марина, Ященко Олексій – студенти 

41 групи Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету 

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

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

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б. 

 

4. Інтерактивні технології навчання на уроках історії  

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 всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Стрілюк О.Б. 

 

5. Сучасні освітні технології: «Навчання у співробітництві» 

Байдала Аліна, Плахута Софія – студентки 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. 

  



 

6. Модель навчання «перевернутий клас»: за та проти  

Гордієнко Анастасія, Губар Ярослава – студентки 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. 

 

7. Технологія M-lerning (mobile lerning): переваги та недоліки 

Антоненко Катерина, Вдовенко Катерина – студентки 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. Модернізація навчальних підручників з історії: європейський досвід 

Басараб Ольга, Гордієнко Яна, Некрасова Анна – 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. 

 

9. Використання соціальних мереж у навчанні історії  

Зубок Тетяна, Кабанов Богдан, Марков Руслан – студенти 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. 

 

10.  Освітні ініціативи програми «Intel®»: «Навчання для майбутнього»  

Милейко Марія, Лаврененко Анна – студентки 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.  Інстаграм як інструмент роботи з учнями  

Мартиненко Влада – студентка 11 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. Особливості організації дистанційного навчання в КПІ ім. Сікорського в 

умовах карантину через COVID-19. 

Кеда Руслан – студент Національного технічного університету «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», науковий керівник – 

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

 

13. Проблеми та перешкоди досягнення Україною параметрів Європейського 

освітнього простору 2025 

Дусь Катерина – студентка 51 групи, Солохненко 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 – завідувач 

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

 

14. Інтеграція України у Болонський процес: здобутки та перспективи 

Бойчук Рената – студентка 53 групи, Лях Анатолій – студент 51 групи 

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. 

 

15. Мобільність та навчання впродовж життя як інструменти досягнення 

цілей Європейського освітнього простору 

Рябуха Софія – студентка 52 групи, Циганок Євгенія – студентка 51 групи 

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 КРИМІНАЛЬНОГО, ЦИВІЛЬНОГО, 

ЗЕМЕЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА 

(керівники – доц. Лазаренко А.М., доц. Єфремова О.П.,  

секретар – студентка Трипадуш А.) 

 

1. Правила призначення покарання 

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 Лазаренко А.М. 

  

2. Заходи кримінально-правового характеру: спеціальна конфіскація  

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 Лазаренко А.М. 

 

3. Обмежувальні заходи та їх особливості  

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 

Лазаренко А.М. 
 

4. Домашнє насильство: обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які 

вчинили домашнє насильство  

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. 

 

5. Медіація у кримінальному провадженні  

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. Слідчі розшукові дії за участю малолітнього 

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 Лазаренко А.М. 

 

7. Визначення основних договорів у сфері інтелектуальної власності  

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 Єфремова О.П. 

 

8. Правовий статус учасникiв освiтнього процесу  

Сушко Ярина – студентка 51 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

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

– кандидат юридичних наук, ст. викл. кафедри права, філософії та політології 

Грищенко О.П. 

 

9. Позбавлення батькiвських прав як міра сiмейно-правової вiдповiдальностi 

Малежик Григорій – студент 51 групи Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

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



 

– кандидат юридичних наук, ст. викл. кафедри права, філософії та політології 

Грищенко О.П. 
 

10. Генеза дослiдження iнституту сiм'i 

Лях Анатолій – студент 51 групи Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського Національного 

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

– – кандидат юридичних наук, ст. викл. кафедри права, філософії та політології 

Грищенко О.П. 
 

11. Основні проблемні питання інтелектуальної власності на торговельну 

марку  

Ніколаєва Олександра – студентка 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 Єфремова О.П. 

 

12. Проблемні аспекти визначення поняття «місцеве самоврядування» в 

Україні та закордоном  

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 Єфремова О.П. 

 

13. Актуальні питання поняття «джерела муніципального права» та 

класифікація  

Виборнова Анастасія – 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 Єфремова О.П. 

 

14. Актуальні питання співвідношення понять «місцеве самоврядування» та 

«державне управління» 

Нурметова Юліана – студентка 43 групи психолого-педагогічного факультету 

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

науковий керівник – старший викладач кафедри права, філософії та політології 

Єфремова О.П. 

  



 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 

(керівник – проф. Чорний О.О.,  

секретар – ст. викладач Житник Л. О.) 

 

1. Онтологія та логіка Г.Гегеля 

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. Ключові проблеми гносеології від Античності до сучасності  

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 

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

 

3. Філософія пізнання та розуміння істини 

Блашкун 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 

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

 

4. Специфіка буття сучасної української людини 

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 

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

 

5. Інтуїтивна онтологія А. Шопенгаура 

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. 

 

6. Філософія романтизму 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. 

 

7. Українська ментальність та її відображення у вишиванні 

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. 

 

8. Архетип коня в українській історико-філософській думці 

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. 

 

9. Філософія нетрадиційної релігії сатанізм та її розповсюдження в Україні 

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. 

 

10. Вплив мислителів античного світу на філософію Г. Кониського 

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. 

 

11. Історико-філософський аналіз «білих плям» в історії України 

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. 

 

12. Латинська мова у філософській освіті Чернігівського колегіуму 

Житник Людмила – ст. викладач 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. 

  



 

С Е К Ц І Я  

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

(керівник – проф. Мельник А.І.,  

секретар – студентка Полив’яна А.) 

 

1. Миайло Драгоманов як батько української політичної науки  

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. Радикальне тлумачення соціалізму у політичних практиках ХХ століття  

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. 

 

3. Порівняльний аналіз політичної діяльності Богдана Хмельницького та Івана 

Мазепи  

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. 

 

4. Філософія індивіда на шляху вибору життєвих пріоритетів в XXIст. 

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. 

 

5. Матеріалісти та ідеалісти в XXI столітті та їх філософські ідеї  

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. 

 

6. Кіномистецтво в країнах Азії та його філософія 

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. 

 

7. XXI ст. та його утопічні ідеї: філософський зміст та буденна реальність 

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. 

 

8. Американські філософи ХХІ ст. та їхній внесок в історію соціальної 

філософії 

Рудик 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. 

 

9. Соціально-філософські ідеї в сучасному бізнесі: зміст і проблеми 

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. 

 

10. Філософія здорового способу життя людини та її відображення в реаліях 

сучасної України  

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. 

 

11. Філософія соціального захисту літніх людей в Америці, Європі та 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. 

 

12. Філософія підліткового романтизму та її вплив на свідомість молодої 

людини і зв’язок з правопорушеннями 

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. 

 

13. Філософія сучасного мистецтва та вектори його розвитку 

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. 

 

14. Філософія «завуальованої правди» в сучасному інформаційному просторі 

світу загалом та України зокрема  

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. 

 

15. Історико-філософський аналіз діяльності соціальних служб в Америці, 

Європі та Україні 

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. 

 

16. Філософський зміст роботи адвокатури 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. 

 

17. Філософський аналіз правопорушень, здійснених молодими людьми в Україні 

у ХХ–ХХІ ст. 

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. 

 

18. Філософський сенс міграційних процесів в Америці та Європі у ХХІ ст. 

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 Барбенюк А.) 

 

1. Історико-філософський аналіз розвитку філософсько-освітніх знань в 

Україні ХХ–ХХІ ст. 

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. 

 

2. Внесок Григорія Кочура в філософію освіти України 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. 

 

3. Філософський зміст освіти учнів початкових класів в Україні ХХІ ст. 

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. 

 

4. Філософія науки ХХІ ст.: зміст та перспективи 

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. 
 

5. Філософія абсолютного духу Г. Гегеля та її вплив на розвиток філософсько-

освітніх ідей людської свободи в Європі 

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. 

 

6. Калейдоскопічність філософсько-освітніх ідей креативу ХХІ ст. 

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. 

 

7. Філософсько-освітній розвиток політичної культури в Україні ХХ–ХХІ ст. 

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. 

 

8. Філософія українського націоналізму та перспективи її розвитку в освіті 

ХХІ ст. 

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. 

 

9. Життєві цінності людини в Україні ХХ та ХХІ ст.: порівняльний 

філософсько-освітній аналіз 

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. 


