
НАУКОВИЙ ГУРТОК «ENIGMA» 

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА на 2022 – 2023 н. р.: 

 

Дата проведення Назва заходу Відповідальні 

 

1. Протягом 2022  –  2023 

навчального року 

 

 

 

 

 

 

Продовжувати міжнародну 

співпрацю студентів Факультету 

суспільно-гуманітарних наук 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка, науковий 

керівник, доцент Тарасенко О.О., 

із студентами католицького 

Сетон Хол університету, Нью 

Джерсі, США, науковий 

керівник, професор Джеймс 

Дейлі, у спільному проекті  

«Building  Understanding  Across 

Time and Borders».  

Тарасенко О.О.  

 

2. Вересень – листопад 2022 

р. 

 

Підготовка та написання статей 

студентами до п’ятого випуску  

міжнародного студентського 

журналу «Грінченко – Сетон 

міжнародний журнал молодих 

науковців», що виходить у 

партнерській співпраці з Сетон 

Хол університетом, Нью Джерсі, 

США в онлайн форматі.  

Наукові керівники: з української 

сторони – доцент Тарасенко,  

з американської сторони – 

професор Дейлі.  

 

Тарасенко О.О., 

студенти історики  

3-6 курсів  

Факультету 

суспільно-

гуманітарних наук 

  

 

 

3. Грудень 2022 р. 

 

Укладання, підготовка та видання 

п’ятого випуску міжнародного 

студентського журналу 

«Грінченко – Сетон 

міжнародний журнал молодих 

науковців». 

 

 

 

Тарасенко О.О. та 

автори статей 

журналу 

 

 

4. Жовтень – листопад 

 2022 р. 

 

 

Відвідування Національного 

музею історії України, 

Національного музею Тараса 

Шевченка, Музею історичних 

коштовностей України, 

Національного музею 

декоративно-прикладного 

мистецтва України, 

 

Тарасенко О.О., 

студенти 1 курсу  

Факультету 

психології, 

соціальної роботи 

та спеціальної 

освіти 



Національного художнього музею 

України, Музею гетьманства, 

Музею книги і друкарства 

України студентами 1 курсу  

Факультету психології, 

соціальної роботи та спеціальної 

освіти (спеціальність Логопедія) 

у форматі онлайн тематичних 

екскурсій та написання відгуків – 

вражень. 

 

 

5. Жовтень – листопад 

 2022 р. 

 

 

 

Відвідування Національного 

музею історії України, 

Національного музею Тараса 

Шевченка, Музею історичних 

коштовностей України, 

Національного музею 

декоративно-прикладного 

мистецтва України, 

Національного художнього музею 

України, Музею гетьманства, 

Музею книги і друкарства 

України студентами 1 курсу  

Факультету психології, 

соціальної роботи та спеціальної 

освіти (спеціальність Практична 

психологія, Консультаційна 

психологія, Психологія бізнесу і 

управління) у форматі онлайн 

тематичних екскурсій та 

написання відгуків – вражень. 

 

 

Тарасенко О.О., 

студенти 1 курсу  

Факультету 

психології, 

соціальної роботи 

та спеціальної 

освіти 

 

6. Лютий – квітень 2023 р. 

 

 

Підготовка та написання статей 

студентами до шостого випуску  

міжнародного студентського 

журналу «Грінченко – Сетон 

міжнародний журнал молодих 

науковців», 

 

Тарасенко О.О., 

студенти історики  

3-6 курсів  

Факультету 

суспільно-

гуманітарних наук 

 

 

 

7. Березень – травень 2023 

р.  

 

Відвідування Національного 

музею історії України, 

Національного музею Тараса 

Шевченка, Музею історичних 

коштовностей України, 

Національного музею 

декоративно-прикладного 

мистецтва України, 

Національного художнього музею 

 

Тарасенко О.О. 

студенти  1 курсу  

Факультету 

психології, 

соціальної роботи 

та спеціальної 

освіти 



України, Музею гетьманства, 

Музею книги і друкарства 

України студентами 1 курсу  

Факультету психології, 

соціальної роботи та спеціальної 

освіти (спеціальності   

Соціальна робота, Соціальна 

педагогіка, Соціальна адвокація) 

у форматі онлайн тематичних 

екскурсій та написання відгуків – 

вражень. 

 

 

8. Травень - червень 2023 р 

 

Укладання, підготовка та видання 

шостого випуску міжнародного 

студентського журналу 

«Грінченко – Сетон 

міжнародний журнал молодих 

науковців». 

 

 

Тарасенко О.О., 

автори статей 

журналу 

 


