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ЗВІТ
про роботу англомовного студентського наукового гуртка «History of Ukraine.
The History of Native Land. Family History» наукового керівника кандидата
історичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин і суспільних наук
Кравченко Наталії Борисівни у 2010-2021 навчальному році
1. Здійснювала керівництво англомовним студентським науковим гуртком
на факультетах: гуманітарно-педагогічному, економічному,
ветеринарної
медицини з підготовкою студентських доповідей на факультетські, загально
університетські, всеукраїнські та міжнародні конференції та конкурси.
2. У науково-дослідній роботі історичного гуртка було задіяно 94 студенти
англомовних груп, з них на: педагогічному факультеті - 49 осіб, економічному –
22 особи, ветеринарної медицини – 23 особи.
3.Протягом року щотижнево проходило 1 робоче засідання гуртка.
4.Наукова спрямованість гуртка: дослідження історії родини та складання
родинного дерева, історії та культури рідного краю в дзеркалі української
історії, дискусійних сторінок історії України та її державності, історії аграрної
освіти та науки, історія НУБіП України, Україна в сучасному геополітичному
просторі: субрегіоналістика.
5.Основні науково-практичні результати роботи гуртка:
1. Вересневі зустрічі присвячені вивченню історії НУБіП України –
«History of NULES»: екскурсії, прес-конференції, презентації, ознайомлення з
історичними документами, есе (вересень- 2020).
2.Науково-практична студентська конференція «Family History in the
History of the State», де студенти-гуртківці презентували родинні дерева та
виступали з доповідями (вересень-жовтень-2020, квітень-травень 2021).Виступило 94 особи.
2.Науково-практична студентська конференція «My Native Land»
(листопад-2020 р., квітень-травень-2021). – Виступило 45 осіб.
3. Науково-практична студентська конференція «Discussion Pages In the
History оf Ukraine»(листопад-грудень-2020).- Виступило 15осіб.
4. Науково-практична студентська конференція на базі секції
«Міжнародник»: «Україна в сучасному субрегіональному просторі» (19-20
жовтня 2020 року) – Виступило 23 особи.

5. Науково-практична студентська конференція на базі секції
«Міжнародник»: «Україна - Міжнародні організації: сучасні тенденції розвитку»
(21 жовтня 2020 року). – Виступило 26 осіб.
6. Віртуальні екскурсії світом.
7. Студенти-гуртківці учасники та переможці студентських наукових
конкурсів між закладами вищої освіти: Товкун Інна ( «Міжнародні відносини»,
Диплом І ступеня).
Web-сторінки гуртка: https://nubip.edu.ua/node/2065/15
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