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Загальні положення 



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. 



Звіт діяльності у 2021/2022 
навчальному році 



Екскурсії 



Історичний центр 
Ніжина 

• У грудні 2021 року студенти другого 
курсу відвідали історичні місця, 
пов’язані з життям видатних людей: 
Марії Заньковецької, Юрія 
Лисянського, Сергія Корольова, 
Михайла Самокиша, Миколи Гоголя 



Виставки та 
музеї 

• 4 грудня 2021 року вдвідали 
авторську виставку Олександра 
Нікітки, історичний репортаж 
«Побачити непобачене»; 

• 12 грудня 2021 року 
познайомилися з експозицією 
Ніжинського краєзнавчого 
музею імені Івана Спаського 

 



Дослідження 



Родинні історії 

• 32 родинні історії зібрано 
студентами навчального закладу і 
представлено на VІІІ Студентську 
науково-практичну інтернет-
конференцію «Герої моєї родини», 
котра відбулася 9 травня 2022 року 



VІІІ СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ГЕРОЇ МОЄЇ РОДИНИ» 9.05.2022 р. 



Видатні люди в Ніжині 

• Марія Заньковецька у 
Заньках та Ніжині 
(Глемезда Іван, студент 
групи АН211) 

• Тарас Шевченко у Ніжині 
та Ніжинському районі 
(Шостка Анна, студентка 
групи ПН211) 



Населені пункти 
Чернігівщини 

• Велика Загорівка (Лозицька Яна, 
студентка групи ОН201); 

• Село Дорогинка (Кот Кирило, студент 
групи АН211) 



Організація 
цікавих заходів 



Велика історична гра (традиційно проводиться 
кожного року в рамках тижня циклової комісії 
соціально-гуманітарних дисциплін) 

• 9 грудня у конференц-залі відбулася "Велика історична гра" за участі студентів 2 курсу. 
• За звання кращих знавців історії України в нинішньому році змагалися збірні команди 

студентів другого курсу: «Слов’яни» (Беліменко Вікторія, Борознюк Богдан, Гайдук 
Діана, Галюга Катерина, Ковтун Катерина, Пироганич Ірина), «Козаки» (Брик Нікіта, 
Горбань Андрій, Козаченко Вадим, Кравець Володимир, Крещенко Даніїл, Стичов 
Микола), «Бандерівці» (Андрієнко Максим, Баришевський Максим, Кривонос 
Андрій, Македон Олександр, Мішок Роман, Сівак Данил), «National War» 
(Компанець Ілля, Коровай Юлія, Куриленко Юрій, Лозицька Яна, Ситар 
Олександр, Черненька Валерія). 

• Гра складалася із таких раундів: «Візитівка», «Угадай хто», «Ребус», «Селфі», 
«Визначення кольору історичних понять», «Кахут», «Анаграми», «Таксі», «Історичний 
документ», «Історичні задачі», «Назви дату». 

• «National War» – І місце; 
• «Бандерівці» – II місце; 
• «Слов’яни» – III місце. 



Заявки на гру 



Велика історична гра 



Стратегія та план розвитку 



Стратегія розвитку історично-краєзнавчого гуртка «Кліо»  

1.Історія рідного краю: 

• Збір, публікація та розповсюдження матеріалів російської 
окупації Чернігівщини 2022 року; 

• збір матеріалів про історичні об’єкти Чернігівщини; 

• презентація результатів досліджень  на студентських науково-
практичних конференціях. 

2.Історія своєї родини: 

• збір матеріалів родинних історій; 

• проведення щорічної конференції «Герої моєї родини». 

3. Організація проведення історичних тематичних заходів. 



План діяльності історично-краєзнавчого гуртка «Кліо»  
на 2022-2023 н.р. 

Календар Діяльність 

Вересень Проведення екскурсій історичною частиною Ніжина для студентів 
першокурсників 

Жовтень - 
листопад 

Визначення та обгрунтування тем дослідження студентів І та ІІ курсів 

Грудень Організація та участь у Великій історичній грі 

Січень Участь у заходах вшанування пам’яті Бою під Крутами біля Меморіального 
комплексу «Пам’яті героїв Крут» 

Лютий-
березень 

Організація відвідування музеїв та виставок Ніжина та Чернігівщини 

Квітень Представлення краєзнавчих досліджень на студентську науково-практичну 
конференцію коледжу 

Травень Організація та участь у IX студентській науково-практичній конференції 
«Герої моєї родини»  




