
Видання першого випуску  

«Грінченко – Сетон міжнародного журналу  молодих науковців» 

 

Продовженням творчої співпраці у проекті «Building Understanding Across Time and 

Borders» («Розбудовуємо взаєморозуміння крізь час і кордони») між студентами істориками 

Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка та 

студентами католицького університету Сетон Хол, штат Нью Джерсі, США, міжнародна 

співпраця між якими триває вже 13 років, із 2008 р., стало написання статей студентами 

істориками,  членами наукового гуртка «Енігма» під керівництвом наукового керівника гуртка 

«Енігма» Тарасенко Ольги Олексіївни, к.і.н, доценти кафедри історії України, до першого 

випуску онлайн часопису «Грінченко – Сетон міжнародного журналу молодих науковців»: 

https://ysgsij.kubg.edu.ua/     

 

 

 
 

Видавцем онлайн журналу для молодих дослідників став Київський університет імені 

Бориса Грінченка,  партнером – Сетон Хол Університет.  

Від американської сторони своїми напрацюваннями під керівництвом професора 

Джеймса К. Дейлі у першому розділі часопису «Дослідження молодих вчених Сетон Хол 

Університету» поділились молоді дослідники Сетон Хол Університету Аманда Ман «За 

«екранами» дистанційного навчання», Ханна Курран «Історія руху за громадянські права», 

Роба Хасан «Ефект та ефективність дистанційного навчання», Різ Макдермотт «Місце хіп-

хоп педагогіки в класі», Мері Грейс Макнамара «Недолік віртуальної спеціальної освіти», у 

третьому розділі «Мистецька сторінка» свій вірш подарувала Блейк Харрш «Розкриття 

Сонця».  

Від української сторони своїми напрацюваннями під керівництвом доцента кафедри 

історії України, наукового керівника гуртка «Енігма» О. О. Тарасенко, у першому розділі 

часопису «Дослідження молодих вчених Київського університету Бориса Грінченка» 

поділились студенти історики 3-5 курсів Історико-філософського факультету  

 



магістрант 1 курсу Ярослав Чабан у статті «Олександр Безбородько як провідний 

дипломат та державний чиновник Російської імперії останньої чверті XVIII ст.»; 

 

 

 

 

студентка 4 курсу Ольга Ковалець «Олександр Кониський – життя, присвячене Україні», 

яка також подарувала свій вірш  «Ненька Україна» у третьому розділі «Мистецька сторінка»;   

 

 

 

 

 



 

студентка 3 курсу Ірина Івахненко «Внесок Василя Данилевича у розвиток музейництва 

в Україні»;  

 

 

 

 

студент 3 курсу Ярослав Примаченко «Життєвий шлях Василя Ляскоронського».  

 

 

 

 

 

 



Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Київського університету імені Бориса Грінченка, випускниця й аспірантка кафедри історії 

України, викладач фахового колежду «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка Ольга Мусіяченко поділилась своїм дослідженням «Музичне середовище Києва 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у туристичному образі міста».     

 

 

 

  Про різнопланову роботу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Київського Університету імені Бориса Грінченка у статті «Молодіжна наука 

в Україні: кейси Київського університету імені Бориса Грінченка» розповіли Ольга Мусіченко,  

 

студентка 4 курсу Інституту філології, секретар Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка 

Дарина Кучережко,  

 



 

студентка 3 курсу Інституту філології, голова Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка Ніна Джиджора.   

 

 
 

 

У березні 2021 р. буде проведнено онлайн конференцію за участю українських та 

американських авторів першого випуску онлайн часопису «Грінченко – Сетон міжнародний 

журнал молодих вчених». 

 

Широ бажаємо всім авторам статей першого випуску онлайн часопису «Грінченко – 

Сетон міжнародний журнал молодих вчених» творчого натхнення та нових захоплюючих 

відкриттів!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


