
План заходів історичного факультету до Днів науки-2021 

(1 квітня – 21 травня 2021 р.) 

№ Назва та мета заходу Дата та час 

проведення  

Цільова 

аудиторія  

Контактна особа  Місце та 

форма 

проведення  

1. Другий етап ІІ туру 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт з 

політології. 

Мета: створення 

умов для розвитку 

інтелектуального 

потенціалу 

талановитої молоді, 

підтримки наукової 

та творчої роботи 

студентів, 

стимулювання їх 

інтересу до 

дослідницької роботи, 

оволодіння 

інноваційними 

технологіями. 

15–16 

квітня 2021 

р. 

Галузева 

конкурсна 

комісія, 

учасники 

конкурсу 

Відп.: декан історичного 

факультету, к.філос.н., 

проф. Карасевич А.О., 

завідувач кафедри 

соціальних і правових 

дисциплін, к.політ.н., доц. 

Шачковська Л. С. 

Тел: 0631407527 

Е-mail:  

k_susp_disp@udpu.edu.ua 

 

Відеоконфере

нція  

2. Підготовка студентів 

до участі в ХІV 

Всеукраїнській 

науковій конференції 

студентів та молодих 

науковців «Наука. 

Освіта. Молодь». 

Квітень 

2021 р. 

Науково-

педагогічні 

працівники 

факультету 

К.і.н., доц. Тацієнко Н. Л. 

Е-mail:  

history_uman@ukr.net 

Тел.: 0966269630 

 

 

3. Публікація збірника 

наукових статей 

студентів. 

Квітень 

2021 р. 

Студенти,  

магістранти,  

аспіранти  

Завідувач кафедри 

всесвітньої історії та 

методик навчання, 

к.пед.н., проф. 

Горохівський П.І. 

098 274 29 53 

kvip.udpu@gmail.com 

 

301 аудиторія 

4. Участь у спільному 

україно-польському 

онлайн-лекторії 

«Долаємо стереотипи 

разом». 

30 березня 

6 квітня 

13 квітня 

20 квітня 

Викладачі, 

аспіранти, 

студенти 

К.і.н., проф. Кривошея І.І. 

067 902 00 88 

igorkryvosheia@gmail.com 

 

Платформа 

Google Meet 

 

5. Студентська наукова 

конференція 

«Україна крізь віки» 

(Процес українського 

державотворення. До 

30-ї річниці 

проголошення 

28 квітня 

2021 р.  

Викладачі, 

аспіранти, 

студенти 

Завідувач кафедри історії 

України,  

проф. д.і.н. Кузнець Т.В., 

к.і.н., доц. Тацієнко Н. Л., 

голова СНТ Яшин В. О. 

Тел.: 0966269630 

Е-mail:  

401 аудиторія 

або 

відеоконферен

ція 

mailto:k_susp_disp@udpu.edu.ua
mailto:history_uman@ukr.net
mailto:kvip.udpu@gmail.com
mailto:igorkryvosheia@gmail.com


незалежності 

України). 

Мета заходу: 

підвищення 

ефективності та 

якості наукових 

досліджень, широке 

залучення молоді до 

науково-дослідної 

роботи, присвяченої 

становленню 

української 

державності. 

history_uman@ukr.net   

6. Публікація збірника 

студентської 

наукової 

конференції «Україна 

крізь віки» 

Мета: залучення 

здібної молоді до 

наукового пошуку та 

вироблення 

практичних навичок 

публікації 

результатів наукових 

досліджень. 

Травень 

2021 р. 

Студенти, 

аспіранти, 

науково-

педагогічні 

працівники 

факультету 

Завідувач кафедри історії 

України,  

д.і.н, проф. Кузнець Т. В.  

E-mail: 

history_uman@ukr.net    

Тел.: 0973039177 

111 аудиторія 

7. Історико-біографічна 

конференція «Історія 

Уманщини в іменах» 

Мета 

заходу: популяризація 

історико-

біографічних 

досліджень та 

вивчення маловідомих 

сторінок регіональної 

історії; пошук, 

виявлення та вивчення 

нових історичних 

джерел регіональної 

історії, що сприяє 

доповненню 

джерельної бази 

історії України в 

цілому. 

18 травня 

2021 р. 

Викладачі, 

краєзнавці, 

аспіранти, 

студенти 

Завідувач кафедри історії 

України,  

д.і.н., проф. Кузнець Т.В., 

к.і.н., доц. Тацієнко Н. Л. 

Е-mail:  

history_uman@ukr.net 

Тел.: 0966269630 

 

 

401 аудиторія 

або 

відеоконферен

ція 

8. VІІ Всеукраїнська 

наукова конференція 

«Актуальні 

дослідження 

суспільних наук».  

Мета заходу: 

обговорення та 

теоретична 

інтерпретація 

17 травня 

2021 р. 

Викладачі, 

аспіранти, 

студенти 

Завідувач кафедри 

соціальних і правових 

дисциплін, к.політ.наук, 

доц. Шачковська Л. С., 

канд. соціол. наук, доц. 

Бержанір А. Л.  

Е-mail: 

k_susp_disp@udpu.edu.ua 

Тел.: 0677422796 

407 аудиторія 

або 

відеоконферен

ція 

mailto:history_uman@ukr.net
mailto:history_uman@ukr.net
mailto:history_uman@ukr.net
mailto:k_susp_disp@udpu.edu.ua


актуальних проблем 

філософії, соціології, 

політології, 

правознавства; аналіз 

сучасного стану 

теоретичних та 

емпіричних розробок у 

царині 

суспільствознавства; 

обґрунтування 

пізнавального та 

перетворювального 

потенціалів 

суспільних наук; 

публікація 

результатів наукових 

досліджень. 

9. Науково-практичний 

семінар 

«Гарантування 

конституційних 

прав і свобод 

людини в умовах 

епідеміологічної 

кризи COVID-19». 

Мета заходу: 
поглиблення 

юридичної та 

правової 

грамотності, 

обговорення питань, 

що стосуються права 

на свободу 

пересування,  

проблеми 

продовження 

процесуальних 

строків, строків 

позовної давності на 

час карантину, 

встановленого 

Кабінетом Міністрів 

України з метою 

запобігання 

поширенню 

коронавірусної 

хвороби. 

8 квітня 

2021 р. 

Викладачі, 

аспіранти, 

магістранти, 

студенти, 

підприємці, 

представники 

органів 

місцевого 

самоврядування, 

установ, 

організацій 

К. ю. н., викл. Олєйнічук 

О. М. 

Е-mail: 

lawyer.uman@gmail.com 

427 аудиторія  

10 Попередній захист 

випускних 

кваліфікаційних робіт 

магістрантів 

22-23 квітня 

– кафедра 

історії 

України 

_______  

19-20 квітня 

–  кафедра 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

магістранти 

Завідувачі кафедр, 

керівники випускних 

кваліфікаційних робіт 

111 аудиторія 

 

 

 

 

 



всесвітньої 

історії та 

методик 

навчання   

301А 

аудиторія 

11 Секційні засідання: 

– секція 

викладачів 

кафедри 

соціальних і 

правових 

дисциплін; 

– секція  

політології та 

соціології; 

– секція 

філософських 

дисциплін; 

      – секція 

правознавчих 

дисциплін. 

Травень 

2021 р. 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

студенти  

К.політ.наук, доц. 

Шачковська Л.С. 

Е-mail: 

k_susp_disp@udpu.edu.ua 

Тел: 0631407527 

406 аудиторія  

12 Атестація аспірантів 

та здобувачів 

наукового ступеня зі 

спеціальності 032 

Історія та археологія. 

25 травня 

2021 р. 

Науково-

педагогічні 

працівники,  

аспіранти 

Завідувач кафедри історії 

України, д.і.н., проф. 

Кузнець Т.В. 

Тел.: 0973039177 

 

111 аудиторія  

13 Захисти 

кандидатських 

дисертацій  

Джагунової О.І., 

Танасійчук В. Л. 

Квітень-

травень 

2021 р.  

 Аспіранти, керівники 

дисертацій 

 

14 Засідання науково-

дослідної лабораторії 

«Історичне 

краєзнавство 

Уманщини». 

20 травня 

2021 р. 

Члени 

лабораторії, 

студенти 

Завідувач кафедри історії 

України, д.і.н., проф. 

Кузнець Т.В. 

Е-mail: 

history_uman@ukr.net 

Тел.: 0973039177 

 

111 аудиторія  

15 Засідання науково-

дослідної лабораторії 

«Археологія 

Уманщини» 

21 травня 

2021 р. 

Члени 

лабораторії, 

студенти 

Д.і.н., проф. Біляєва С.О. 

Тел.: 0633897052 

250 аудиторія  

16 Підсумкові засідання 

студентських 

наукових гуртків і 

проблемних груп 

1–21 травня 

2021 р. 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

студенти 

Керівники наукових 

гуртків і проблемних 

груп 

 

 

Декан факультету                                          проф. Карасевич А. О. 

mailto:k_susp_disp@udpu.edu.ua
mailto:history_uman@ukr.net

