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Завданнями Гуртка є:

• Заохочення до наукової діяльності студентів,
підтримка та ініціювання самостійної наукової та
навчально-дослідницької роботи студентів;

• закріплення у студентів теоретичних та практичних
знань, розвитку творчого мислення та досягнення
поглибленого освоєння навчальних дисциплін;

• підвищення теоретичного рівня і практичної
значущості науково-дослідних робіт студентів;

• набуття студентами досвіду організації та участі у
науково-дослідній роботі, наукових дискусіях,
конференціях, семінарах, круглих столах тощо.



Напрями діяльності Гуртка:
• організація та проведення (самостійно чи спільно з

іншими організаціями) наукових круглих столів,
семінарів, конференцій;

• участь у виданні збірок наукових праць студентів, тез та
інших науково-інформаційних матеріалів, випуск
власного інформаційного видання;

• інформування та забезпечення участі студентів-членів
Гуртка в наукових заходах (конференціях, конкурсах,
семінарах тощо), що проводяться іншими організаціями;

• налагодження співпраці з науковими гуртками інших
циклових комісій коледжу;

• підтримка Інтернет-сайту Гуртка.



Власний сайт



Досліджувані  об’єкти,
населені пункти







Досліджувані  об’єкти



ІІ історико-краєзнавча конференція студентської молоді
закладів вищої освіти Чернігівської області

«Історія краю очима юних»





Студентська науково-практична 
конференція «ГЕРОЇ МОЄЇ РОДИНИ»

11 травня 2019 р.





Перегляд художньої стрічки
«Гвардія»



Велика історична гра

• 21 лютого
• «Гетьмани» (група АН181), «Козаки» (група

КН181), «Олімпійці» (група ПН181), 
«Слов’яни» (група МН181)

• «Гетьмани» – І місце;
• «Олімпійці» – II місце;
• «Слов’яни» – III місце.





17 травня 2019 р.





Завдання на 2019-2020н.р.
1.Історія навчального закладу:
• розміщення у Вікіпедії статей радянського періоду;
• видання матеріалів у збірниках конференцій.
2.Ніжинський огірковий промисел:
• розміщення фотодокументів радянського періоду у 

віртуальному музеї.
3.Історія рідного краю:
• збір матеріалів про історичні об’єкти Чернігівщини;
• збір речових матеріалів для створення етнографічної кімнати.
4.Історія своєї родини:
• збір матеріалів родинних історій;
• проведення щорічної конференції «Герої моєї родини».
5. Організація проведення історичних тематичних заходів.
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