
  
ПРОГРАМА 

ТИЖНЯ 
Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних   

дисциплін  

імені О.М. Лазаревського 

28 листопада – 2 грудня 2022 року 
 

 

Чернігів 

2022 



28 ЛИСТОПАДА (ПОНЕДІЛОК) 
 

Відкриття тижня 

 Навчально-наукового інституту історії  та соціогуманітарних дисциплін  

імені О.М. Лазаревського 

 
900 XXV  конференція молодих вчених і студентів Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін  

імені О. М. Лазаревського 

 

  Посилання на конференцію  в ZOOM:  

https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=VzRPeXJtTkxYWU1VVzRNbElWR

XN2QT09 

Код доступу: CZAd8N 

Ідентифікатор учасника: 834 749 4451 

 

29 ЛИСТОПАДА (ВІВТОРОК) 
 

1200 Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних  

  дисциплін запрошує:  

  «Волонтерська діяльність – шлях до перемоги»: зустріч викладачів  

кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін і студентів з представниками благодійного фонду «Захистимо  

Україну» (ауд. 114) 

 

30 ЛИСТОПАДА (СЕРЕДА) 
 

  
1100 Звітна конференція з краєзнавчо-туристичної та історико-культурної 

практик (ауд. 207) 

 Презентація краєзнавчо-туристичних і історико-культурних  маршрутів 

та  інтерактивних екскурсій  

 
 Посилання на конференцію  в ZOOM:  

https://us05web.zoom.us/j/9372704823?pwd=K2ZtUFdYVWQvQUZRcENpamxxZ1c1dz09 

Код доступу: 74jrTB 

Ідентифікатор учасника:  937 270 4823 

1 ГРУДНЯ (ЧЕТВЕР) 
 

1240     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» 2022 року; 

–  оголошення переможців. 



 

 Посилання на конференцію  в ZOOM:  

https://us05web.zoom.us/j/9372704823?pwd=K2ZtUFdYVWQvQUZRcENpamxxZ1c1dz09 

Код доступу: 74jrTB 

Ідентифікатор учасника:  937 270 4823 

 

2 ГРУДНЯ (П’ЯТНИЦЯ) 

900 Науковий семінар магістрантів та аспірантів 

 Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 

імені О. М. Лазаревського 

 Посилання на конференцію  в ZOOM:  

https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=VzRPeXJtTkxYWU1VVzRNbElWR

XN2QT09 

Код доступу: CZAd8N 

Ідентифікатор учасника: 834 749 4451 

 
 

1120 Кафедра права, філософії та політології в межах акції  «16 днів активізму  

проти гендерно зумовленого насильства» запрошує на зустріч:  

 «Домашнє насильство, його види та форми. Протидія домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі».                                                       

 

Спікери: 1) старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених з 

контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності (з 

дислокацією в Чернігівській області) Управління дотримання прав людини 

Національної поліції України Лариса Борисенко;  

               2) начальник сектору протидії домашньому насильству 

Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області 

Катерина Литвиненко. 

 
Посилання на конференцію  в ZOOM:  

https://us05web.zoom.us/j/9372704823?pwd=K2ZtUFdYVWQvQUZRcENpamxxZ1c1dz09 

Код доступу: 74jrTB 

Ідентифікатор учасника:  937 270 4823 

1145 Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин запрошує на 

історичну гру-квест для учнів 9-х класів  Чернігівської спеціалізованої 

загальноосвітньої середньої школи фізико-математичного профілю № 12. 

  

Місце проведення: цифровий освітній центр. 
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