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З В І Т 

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 2021-2022 навчальному році 

 

1. Здійснювала керівництво  англомовним студентським науковим гуртком 

на факультетах: гуманітарно-педагогічному,  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 52 студенти 

англомовних груп, з них на: педагогічному факультеті - 36 осіб, ветеринарної 

медицини – 16 осіб.  

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, сучасні тенденції міжнародних відносин. 

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 (серпень-вересень- 2021). 

2.Науково-практична студентська конференція «Family History in the 

History of the State», де студенти-гуртківці презентували родинні дерева та 

виступали з доповідями (листопад-2021).- Виступило 16 осіб. За результатами 

оголошеного конкурсу на краще наукове дослідження переможцями 

виявились: Литвиненко Катерина, Суворова Анна. 

 3. Міжнародна науково-практична конференція «Громадсько-політична 

та наукова діяльність М.С.Грушевського в міжнародному аспекті (до 155-річчя 

від дня народження)», 23-24 вересня 2021 року. Участь у слуханнях – 35 

студентів-гуртківців. 

4. Участь в он-лайн заході приуроченому визволенню України від 

німецько-нацистських загарбників  в роки Другої світової війни, 28 жовтня 2021 

року. Учасники -  15 осіб. 



 

4. Науково-практична студентська конференція на базі секції 

«Міжнародник»: «Міжнародне співробітництво в сільськогосподарській галузі в 

історичній ретроспективі» (02.11.2021 року). – Виступило 10 осіб. Згідно 

оголошеного конкурсу на кращу наукову доповідь, переможцями були 

визначені – Іващук Максим, Руденко Володимир, Вагерич Анастасія. 

 5. Науково-практична студентська конференція на базі секції 

«Міжнародник»: «Кібертероризм як новітній прояв тероризму в міжнародних 

відносинах» (05.11.2021 року) Виступило 19 осіб. За результатами таємного 

голосування, організованого старостою групи Грищук Анною щодо 

переможця в конкурсі на краще наукове дослідження, всі команди набрали 

однакову кількість голосів. 

 6. Віртуальні екскурсії світом. 

 

Web-сторінки гуртка: https://nubip.edu.ua/node/2065/19 

 

 

Науковий керівник гуртка                                                      Кравченко Н.Б. 

 

 


