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ПРОГРАМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чернігів – 2022



                                 

Місце проведення:  м. Чернігів 

  Проспект Миру, 13  

  Навчально-науковий  

інститут історії та 

соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведення наукового семінару: 

 

 

 

 

1. Пленарне засідання: з 10.00 до 10.30.  

2. Секційні засідання: з 10.30 до 14.30.  

 

 

 

 

Регламент виступів – до 10 хвилин. 

 

 

 

 

 

Захід відбудеться на он-лайн платформі ZOOM 
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----------------------------------------------------------------- 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Вітальне слово:   кандидата історичних наук, 

професора, директора Навчально-

наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

О.Б. Коваленка 

 

Посилання для підключення:  

Zoom 

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

WU1VVzRNbElWRXN2QT09 

Ідентифікатор конференції: 834 749 4451 

Код доступу: CZAd8N 

 

Доповіді:    

1. Стрілюк Олена Борисівна – кандидатка історичних 

наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин, заступниця директора з наукової 

роботи  

 

Проблема академічної доброчесності в освіті та науці 

 

2. Токарєв Сергій Анатолійович – кандидат історичних 

наук, старший викладач кафедри історії України, 

археології та краєзнавства, голова Ради молодих вчених  

 

Наукова робота здобувачів вищої освіти у Навчально-

науковому інституті історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. Лазаревського в 2022 р.: основні 

досягнення та проблеми  

https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=VzRPeXJtTkxYWU1VVzRNbElWRXN2QT09
https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=VzRPeXJtTkxYWU1VVzRNbElWRXN2QT09
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СЕКЦІЯ I. 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА 

ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІЇ  

 

Керівники секції:     к.і.н., доц. Шара Л.М.,  

      к.і.н., ст.в. Токарєв С.А. 

 

Посилання для підключення:  

Zoom 

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

WU1VVzRNbElWRXN2QT09 

Ідентифікатор конференції: 834 749 4451  

Код доступу: CZAd8N 

 

1. Топографія курганних могильників Чернігова за 

матеріалами новітніх археологічних досліджень 

Шугалій 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 Черненко О.Є. 

 

2. Вплив приватного життя Філіпа І на політичну 

ситуацію в Європі ХІ ст. 

Гордієнко Анастасія – студентка 52 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.  

 

https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=VzRPeXJtTkxYWU1VVzRNbElWRXN2QT09
https://us05web.zoom.us/j/8347494451?pwd=VzRPeXJtTkxYWU1VVzRNbElWRXN2QT09
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3. Папство у Столітній війні в світлі сучасних 

історіографічних концепцій 

Мироненко Євгеній – 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, 

доц. Острянко А.М.  

 

4. Історія вивчення культурно-просвітньої діяльності 

протестантів на українських теренах другої чверті XVI – 

середини XVII ст. 

Солохненко Володимир – 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 – директор Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, 

проф. Коваленко О.Б.  

 

5. Українська історіографія секуляризації церковних 

маєтностей Лівобережжя другої половини ХІХ – початку 

ХХІ ст. 

Чистяков Володимир – 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.  
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6. Козацько-старшинський і дворянський рід Солонин в 

історії України: постановка проблеми 

Клименко Олег – 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 – старший викладач кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Токарєв С.А.  

 

7. Тетраконхові муровані храми Ніжина XVIII ст. 

Штепура Катерина – студентка 62 групи заочного 

відділення Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – старший 

викладач кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Токарєв С.А. 

 

8. Старообрядницькі хрести та їх особливості (за 

матеріалами колекції С.О. Коноваленка) 

Коноваленко Богдан – 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 – директор Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, 

проф. Коваленко О.Б.  

 

9. Державотворчі процеси у законодавчих актах доби 

Гетьманату  П.Скоропадського 

Мосич Ілля – студент 52 групи Навчально-наукового 

інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені 

О.М. Лазаревського Національного університету 
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«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – доц. кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Гринь О.В. 

 

10. С.Г. Баран-Бутович в оцінці вітчизняних історіографів 

Трикашний Ярослав – 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 – директор Навчально-наукового інституту історії 

та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського, 

проф. Коваленко О.Б.  

 

11. Преса Чернігівщини як джерело вивчення 

повсякденності у 1917-1921 рр. 

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, доц. Острянко А.М.  

 

12. Оцінка В.Є. Жаботинським проєкту єврейської 

колонізації в УСРР (на прикладі південних регіонів України) 

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.   
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13. Мемуарна література як джерело вивчення історії 

Ніжина доби нацистської окупації. 

Пономаренко Олексій – 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, 

доц. Острянко А.М.  

 

14. Історіографічний аналіз праць діаспорних істориків 

М.І. Явдася та І.Ф. Власовського.   

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, д.і.н., проф. Ячменіхін К.М.  

 

15. Епістолярна спадщина І. Крип’якевича 

Галайда Тарас – студент 62 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, доц. Острянко А.М.  

 

16. Значення репринтного видання «Огляд української 

історіографії» Д.І. Дорошенка для вітчизняної 

історіографічної думки (1996 р., Ю.А. Пінчук, 

Л.В. Гриневич) 

Кахерський Юрій – аспірант кафедри історії України, 

археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних дисциплін 
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імені О.М. Лазаревського, Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий 

керівник – доц. кафедри історії України, археології та 

краєзнавства Дорохіна Т.Ф. 

 

17. Чернігівський обласний академічний український 

музично-драматичний театр імені Т.Г Шевченка: історія 

та сучасність 

Косаченко Владислав – 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 Дорохіна Т.Ф. 

 

18. Нормативно-правове регулювання культурної 

політики ЄС 

Фещенко Богдан – студент 52 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.  

 

19. Становлення волонтерського руху допомоги Збройним 

силам України на початку російсько-української війни 

(2014 р.) 

Полієнко Андрій – 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 Гринь О.В. 
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СЕКЦІЯ ІI. 

 

ПЕДАГОГІКА ТА СУЧАСНІ  

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

Керівник секції:     д.пед.н., проф. Янченко Т.В. 

Секретар:    аспірантка Гребеник Т. 

 

 

Посилання для підключення:  

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94e

G42T1IwRExKdWhudz09 

Ідентифікатор конференції: 405 664 3313  

Код доступу: 2022 

 

1. Організація інклюзивного навчання на уроках історії  

Агієнко Ольга – студентка 61 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. 
  

2. Формування в учнів закладів загальної середньої освіти 

мотивації до вивчення історії 

Балуба Дмитро – студент 61 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. 

https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09
https://us04web.zoom.us/j/4056643313?pwd=bXplZ0pYMi94eG42T1IwRExKdWhudz09
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 3. Особливості використання технічних засобів навчання 

в закладах вищої освіти 

Бібік 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. 

  

4. Педагогіка партнерства в умовах Нової української 

школи 

Білоусова Анастасія – студентка 61 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. Історико-педагогічний аналіз правової культури 

студентської молоді 

Брижко Михайло – аспірант кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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. 

  

6. Формування комунікативної компетентності 

майбутніх педагогів у закладах вищої освіти: історико-

теоретичний аспект  

Власенко Олег – аспірант кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-
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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. 

  

7. Стратегії впровадження медіаосвіти у вищій школі: 

досвід України  

Гребеник Тетяна – аспірантка кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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. 

  

8. Реформування і стан освіти в Україні за часів 

Української Центральної Ради 

Зажитько Олександр – студент 61 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. 

  

9. Дискусія як інтерактивний метод навчання історії у 

старшій школі 

Захарченко Валерія – 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 
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педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

  

10. Формування позитивного іміджу викладачів закладів 

вищої освіти як психолого-педагогічна проблема  

Іваницький Валерій – аспірант кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри 

педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Шолох О.А. 

  

11. Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми, 

позбавленими батьківського піклування: досвід Іспанії 

Іванов Данило – аспірант кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук 

Зайченко Н.І. 
  

12. Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті 

сучасності  

Кліменок Денис – аспірант кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук 

Пеньковець О.М. 
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 13. Особливості навчання історії в закладах загальної 

середньої освіти в зарубіжних країнах 

Князєв Максим – студент 61 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. 
  

14. Тьюторська діяльність педагога як актуальна потреба 

сучасної освіти 

Котова Анна – 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 і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін, проф. 

Янченко Т.В. 
  

15. Гендерне виховання студентів закладів вищої освіти: 

український і зарубіжний досвід 

Кремчаніна Вікторія – 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 і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

  

16. Розвиток пізнавальних інтересів до вивчення історії в 

учнів старшої школи закладів загальної середньої освіти 

Кривопиша Оксана – студентка 51 групи Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних 

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

Т. Г. Шевченка, науковий керівник – завідувачка кафедри 

педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

  

17. Особливості розвитку мотиваційної сфери навчання 

студентів закладів вищої освіти 

Крупеник Андрій – 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. 

  

18. До проблеми становлення неформальної освіти 

дорослих в Україні  

Кунцевич Ярослав – аспірант кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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 Соломаха І.Г. 

  

19. Виховний потенціал музейної педагогіки 

Куценко Володимир – аспірант кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри 

педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін Кулик І.О. 
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 20. Розвиток критичного мислення майбутніх викладачів 

закладів вищої освіти 

Лавенецька Ганна – 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 і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін, проф. Янченко Т.В. 

  

21. Ціннісні орієнтації особистості у спадщині Григорія 

Сковороди як наукова проблема  

Ляленко Валерій – аспірант кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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 Соломаха І.Г. 

  

22. Особливості формування готовності майбутніх 

учителів історії до професійної діяльності: виклики 

сьогодення 

Махінчук Олександр – аспірант кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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 Третяк О.С. 
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23. Формування громадянської ідентичності студентів як 

актуальна проблема сучасної освіти 

Мироненко Володимир – аспірант кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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. 

  

24. Свобода і дисципліна як компоненти основи філософії 

Монтессорі-педагогіки 

Міщенко Аліна – аспірантка кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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. 

  

25. Особливості системи соціально-педагогічної роботи з 

молоддю в сучасній Іспанії 

Решетніков Ігор – аспірант кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка, науковий керівник – доц. кафедри 

соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук 

Зайченко Н.І. 
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26. Європейська педагогічна думка ХVІІ ст.: Іоаникій 

Галятовський (1620–1688)  

Рощенко Юрій – аспірант кафедри педагогіки і методики 

викладання історії та суспільних дисциплін 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 Соломаха І.Г. 

  

27. Громадські організації в Україні: європейська виховна 

місія 

Соломаха Олександр – аспірант кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін 

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. 

  

28. Психолого-педагогічні аспекти використання 

інтерактивних технологій у закладах загальної середньої 

освіти 

Чернявський Ярослав – студент 61 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 Третяк О.С. 
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29. Образність у відеоіграх: розвиваємо критичне 

мислення 

Козенко Ольга – 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 всесвітньої історії та міжнародних 

відносин Стрілюк О.Б.  

 

30. Використання блогу як медіаосвітньої технології в 

процесі навчання історії 

Безгубченко Інна – 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 

всесвітньої історії та міжнародних відносин Стрілюк О.Б.  

 

31. Методичні засади використання екскурсій в музеї під 

час вивчення історії у закладах вищої освіти 

Ященко Олексій – 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. 
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СЕКЦІЯ ІIІ 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ 

 

 

Керівник секції – проф. Чорний О.О.,  

секретар – ст. викладач Житник Л. О. 

 

 

Посилання для підключення: 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4784086471?pwd=NVRIc21CRmw

0UExocVc1RVBEM3VMZz09 

Ідентифікатор конференції: 478 408 6471 

Код доступу: Kpp9U3 

 

 

1.  Чернігівщина в філософсько-культурологічному 

дискурсі ХХІ ст.  

Лях Вікторія – 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. 

 

2. Філософія науково-технічного прогресу України 

Свинобой Максим – студент 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. 

  

https://us04web.zoom.us/j/4784086471?pwd=NVRIc21CRmw0UExocVc1RVBEM3VMZz09
https://us04web.zoom.us/j/4784086471?pwd=NVRIc21CRmw0UExocVc1RVBEM3VMZz09
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3. Аксіологія та її розвиток в Україні ХХІ ст. 

Ковтуненко Ксенія – студентка 53 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 і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін  Чорна Л.С. 

 

4. Онтологічні дослідження в сучасній Україні 

Тимошенко Ілля – студент 53 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 і методики викладання 

історії та суспільних дисциплін  Чорна Л.С. 

 

5. Філософія вчительського новаторства в Україні 

Івахненко Людмила – аспірантка кафедри права, 

філософії 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 права, філософії та 

політології, проф. Чорний О.О. 

 

6. Філософські аспекти управлінської діяльності в Україні 

та світі 

Шеремет Ярослав – аспірант кафедри права, філософії 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 права, філософії та політології, 

проф. Чорний О.О. 
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7. Творчий внесок М. Кибальчича в філософію техніки 

Домоцький Денис – аспірант кафедри права, філософії 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 права, філософії та політології, 

проф. Чорний О.О. 

 

8. Філософія культури українських обрядових дійств 

Чернявська Марина – аспірантка кафедри права, 

філософії 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 права, філософії та політології 

Мащенко С.Т. 

 

9. Філософія державотворення в Україні: від давнини до 

сучасності. 

Блауш Дмитро – аспірант кафедри права, філософії 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 права, філософії та політології, проф. Чорний 

О.О. 

 

10. Нетрадиційні релігії та їх філософсько-

культурологічний вплив на сучасну молодь.  

Павлюк Олексій – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського 

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

права, філософії та політології Мащенко С.Т. 

 

11. Розвиток філософсько-релігійної думки на Чернігівщині 

ХХ-ХХІ ст.  

Зінін Дмитро – аспірант кафедри права, філософії 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 

права, філософії та політології Кислий А.О. 

 

12. Філософія модерну та її вплив на освітню 

проблематику в Україні. 

 Житник Дмитро – аспірант кафедри права, філософії 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 

права, філософії, та політології Царенок А.В. 

 

13. Філософія спорту та її актуальність в Україні ХХІ ст.. 

Кужельний Сергій – аспірант кафедри права, філософії 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 

права, філософії та політології Царенок А.В. 

 

14. Філософія свободи слова та її розвиток в Україні ХХ-

ХХІ ст.  

Соловар Максим – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 
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імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доцент кафедри 

педагогіки та методики викладання історії і суспільних 

дисциплін Чорна Л.С. 

 

15. Історико-філософські аспекти етнополітики в Україні 

ХХ-ХХІ ст. 

 Халімон Роман – аспірант кафедри права, філософії, та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка, науковий керівник – доцент кафедри 

педагогіки та методики викладання історії і суспільних 

дисциплін  Чорна Л.С. 

 

16. Філософська думка в Америці: вектори її розвитку та 

сучасні тенденції філософського дискурсу 

Рудик Максим – аспірант кафедри права, філософії 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 права, філософії та 

політології Мащенко С.Т. 

 

17. Філософія соціального права в Україні ХХІ ст. 

Чорненький Юрій – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – доцент кафедри 

педагогіки та методики викладання історії і суспільних 

дисциплін   Чорна Л.С. 
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18. Філософія української культури ХХІ ст. та її креативні 

аспекти.  

Решинський Віталій – аспірант кафедри права, філософії 

та політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка;      науковий      керівник      –      

доктор культурології, професор Колесник О.С. 
 
19. Філософія права в творчості Л.Г. Лук’яненка   

Каляєв Валерій – аспірант кафедри права, філософії 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 права, філософії та політології Царенок А.В. 

 

20. Сюрреалізм ХХ ст.: філософія, проблеми та 

перспективи.  

Гаркуша Антон – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка;      науковий      керівник      –      

доктор культурології, професор Колесник О.С. 

 

21. Г. Кониський: мислитель, філософ та релігійний діяч 

Борщ Владислав – аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Мащенко С.Т. 
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22. Філософія толерантності та її відображення в 
медійному просторі України 

Примаченко Ольга – аспірантка кафедри права, філософії 

та політології Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського 

Національного університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – к.ф.н., доц. 

кафедри права, філософії та політології Чорна Л.С. 
 
23. Філософія української національної свідомості: 

сучасний стан та перспективи розвитку 

Соловар Максим – аспірант кафедри права, філософії 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 права, філософії та політології, 

проф. Чорний О.О. 
 
24. Філософія історико-культурного розвитку України 

ХХІ ст. 

Халімон Роман – аспірант кафедри права, філософії 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 права, філософії та політології Царенок А.В. 
 
25. Філософія релігійно-культурного розвитку 

особистості в сучасній Україні  

Шеляг Юрій  –  аспірант кафедри права, філософії та 

політології Навчально-наукового інституту історії та 

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

імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник – проф. кафедри 

права, філософії та політології Кислий А.О. 

 
26. Філософське тлумачення міграційних процесів в 

період війни.  

Бабкін Володимир аспірант кафедри права, філософії 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 

права, філософії та політології Кислий А.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Для нотаток 

 

 

 

 
 

 


