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29 ЛИСТОПАДА (ПОНЕДІЛОК) 
 

Відкриття тижня 
 Навчально-наукового інституту історії  та соціогуманітарних дисциплін  

імені О.М. Лазаревського 

 
1100 Кафедра історії і археології України та краєзнавства запрошує: 

Звітна конференція з краєзнавчо-туристичної практики. 

 Презентація краєзнавчо-туристичних маршрутів та  інтерактивних 

екскурсій  

Посилання на конференцію  в ZOOM:  

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

UT09  

Код доступу:  668 579 3142 

Ідентифікатор учасника: 1WHpyH 

 

Кафедра права, філософії та політології запрошує: 

1800 Круглий стіл «Соціологія в житті українського суспільства (сучасні 

тенденції)». Модератор доц. Гапоненко Д.І. 

Посилання на конференцію  в ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/6598304555?pwd=UjIrdUhLakRXK1ZWNjBOZmtRV2

JXZz9  

Идентификатор конференции: 659 830 4555 

Код доступа: 1506 

 

 

30 ЛИСТОПАДА (ВІВТОРОК) 
 

1300 Кафедра історії і археології України та краєзнавства запрошує: 

Звітна конференція з етнографічної практики (ауд. 207) 

 

1 ГРУДНЯ (СЕРЕДА) 
 

Кафедра права, філософії та політології запрошує: 

1130 Круглий стіл «Філософія в сучасній Україні: актуальність і напрямки 

розвитку». Модератор проф. Чорний О.О. 

Посилання на конференцію  в ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/2044342533?pwd=eXphaVlMVjlHL3RlT1crQVg5Umw

2Zz09  

Идентификатор конференции: 204 434 2533 

Код доступа: HU6Tpm 
 

 1600 Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних  

  дисциплін запрошує:  

  Круглий стіл на тему «Професійний імідж сучасного педагога» 

Посилання на конференцію  в ZOOM:  

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWh

udz09  

Код доступу:  405 664 3313 

https://us04web.zoom.us/j/6685793142?pwd=L2p1djA5RGxvazM5dUdZQ3FLTlp1UT09
https://us04web.zoom.us/j/6685793142?pwd=L2p1djA5RGxvazM5dUdZQ3FLTlp1UT09
https://us04web.zoom.us/j/6598304555?pwd=UjIrdUhLakRXK1ZWNjBOZmtRV2JXZz9
https://us04web.zoom.us/j/6598304555?pwd=UjIrdUhLakRXK1ZWNjBOZmtRV2JXZz9
https://us04web.zoom.us/j/2044342533?pwd=eXphaVlMVjlHL3RlT1crQVg5Umw2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/2044342533?pwd=eXphaVlMVjlHL3RlT1crQVg5Umw2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09
https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09


Ідентифікатор учасника: 9Q4wKi  

 

2 ГРУДНЯ (ЧЕТВЕР) 
 

1000 Науковий семінар магістрантів та аспірантів 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZjbVQ1N1lZUHNKSl

JiQT09  

Идентификатор конференции: 865 7414 8791 

Код доступа: k10PyP 

 

1300      Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин і Центр 

Європейських студій запрошують: «Експонати європейського 

походження в колекціях Чернігівського обласного  історичного музею 

імені В. Тарновського (віртуальний музей)» 

Посилання на конференцію в ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/82833435054?pwd=QVV1RDlxWTdZTHdiZmdlVCtrc3

BaQT09 

Код доступу:  828 3343 5054 

Ідентифікатор учасника: 977149  

 

Кафедра права, філософії та політології запрошує: 

15 30 Круглий стіл «Політолог в Україні: аналітик політичних процесів чи 

активний політичний діяч?». Модератор доц. Костирєв А.Г. 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/89256572036?pwd=TnRsVVF1Mmxwa3NrZ3RYVnYw

a3pqdz09  

 

1800 Онлайн-проект Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського  

    «Кліо відкриває таланти» 

 У програмі: 

 –  підведення підсумків інститутського конкурсу  

     «Кліо відкриває таланти» 2021 року, оголошення переможців; 

– коцертно-розважальна онлайн-програма; 

– виступи переможців творчих номінацій. 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZjbVQ1N1lZUHNKSl

JiQT09  

Идентификатор конференции: 865 7414 8791 

Код доступа: k10PyP 

 

2 ГРУДНЯ (П’ЯТНИЦЯ) 

 

1100 Центр Європейських студій запрошує: 

 Тренінг «Міжнародна мобільність: можливості для студента» 

 

Посилання на конференцію  в ZOOM:  

https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZjbVQ1N1lZUHNKSlJiQT09
https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZjbVQ1N1lZUHNKSlJiQT09
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82833435054%3Fpwd%3DQVV1RDlxWTdZTHdiZmdlVCtrc3BaQT09%26fbclid%3DIwAR2VKMdhzcpruoFEUB61XHfq4DFPJOWKaOB_yuoMBU-JtZ5QMG7SY0o0DRs&h=AT1JiBB5eejE7FwBl5FJX4r7yfK2ICHr5L0LDUoTVV4U0AUelCXNKwClyyl_4-WfBCDL3iKtsgHkrhTN7Xri4Ac1HOFyAB5ViFekljoAKMz1ch5UOJIvYmXJE9hw3fXKNsvqSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82833435054%3Fpwd%3DQVV1RDlxWTdZTHdiZmdlVCtrc3BaQT09%26fbclid%3DIwAR2VKMdhzcpruoFEUB61XHfq4DFPJOWKaOB_yuoMBU-JtZ5QMG7SY0o0DRs&h=AT1JiBB5eejE7FwBl5FJX4r7yfK2ICHr5L0LDUoTVV4U0AUelCXNKwClyyl_4-WfBCDL3iKtsgHkrhTN7Xri4Ac1HOFyAB5ViFekljoAKMz1ch5UOJIvYmXJE9hw3fXKNsvqSw
https://us05web.zoom.us/j/89256572036?pwd=TnRsVVF1Mmxwa3NrZ3RYVnYwa3pqdz09
https://us05web.zoom.us/j/89256572036?pwd=TnRsVVF1Mmxwa3NrZ3RYVnYwa3pqdz09
https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZjbVQ1N1lZUHNKSlJiQT09
https://us02web.zoom.us/j/86574148791?pwd=TFRZNGtJcDZjbVQ1N1lZUHNKSlJiQT09


https://us02web.zoom.us/j/82841649007?pwd=RTNYd1ZqeEFEekhUN0VQSXZM

MjdVdz09 

Код доступу: 828 4164 9007 

Ідентифікатор учасника: H26Wfx 

 

Кафедра права, філософії та політології запрошує: 

14 30 Круглий стіл «Правові аспекти життя суспільства в Україні 21 ст.» 

Модераторка доц. Єфремова О.П. 

Посилання на конференцію:  

https://meet.google.com/hkr-mnqq-kem  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82841649007%3Fpwd%3DRTNYd1ZqeEFEekhUN0VQSXZMMjdVdz09%26fbclid%3DIwAR1JV6HbjorjecTo3rIlpUaEOT8RD3UJec1hnFVCBvWT2jIYqSZ3gWjgPYw&h=AT1JiBB5eejE7FwBl5FJX4r7yfK2ICHr5L0LDUoTVV4U0AUelCXNKwClyyl_4-WfBCDL3iKtsgHkrhTN7Xri4Ac1HOFyAB5ViFekljoAKMz1ch5UOJIvYmXJE9hw3fXKNsvqSw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82841649007%3Fpwd%3DRTNYd1ZqeEFEekhUN0VQSXZMMjdVdz09%26fbclid%3DIwAR1JV6HbjorjecTo3rIlpUaEOT8RD3UJec1hnFVCBvWT2jIYqSZ3gWjgPYw&h=AT1JiBB5eejE7FwBl5FJX4r7yfK2ICHr5L0LDUoTVV4U0AUelCXNKwClyyl_4-WfBCDL3iKtsgHkrhTN7Xri4Ac1HOFyAB5ViFekljoAKMz1ch5UOJIvYmXJE9hw3fXKNsvqSw
https://meet.google.com/hkr-mnqq-kem

