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З В І Т 

про роботу студентського наукового гуртка «Історія України. Історія 

рідного краю. Історія родини» наукового керівника кандидата історичних 

наук, доцента кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Кравченко 

Наталії Борисівни у 2021-2022 навчальному році 

 

1. Здійснювала керівництво студентським науковим гуртком на 

факультетах: гуманітарно-педагогічному, ННІ неперервної освіти та туризму з 

підготовкою  студентських доповідей на факультетські,   загально 

університетську, всеукраїнські та міжнародні  конференції та конкурси. 

2. У науково-дослідній роботі історичного гуртка  було задіяно 114 

студентів, з них на: гуманітарно-педагогічному факультеті – 65 особи, ННІ 

неперервної освіти та туризму -  49 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, в тому числі - історія вишу, де навчаєшся, Україна в сучасному 

геополітичному просторі: субрегіоналістика, сучасні тенденції міжнародних 

відносин. 

5. Основні науково-практичні результати роботи гуртків: 

1. В рамках програми «Голосіївська ініціатива - 2025» досліджувалась 

історія НУБіП України (за музейними експонатами, презентаціями  та 

екскурсіями). За результатами роботи були проведені прес-конференції «Навіщо 

вивчати історію університету, де ти навчаєшся?»,  виступило 69 гуртківців 

(серпень-вересень -2021р.). 

2. Науково-практична студентська конференція «Історія родини в історії 

держави», де студенти-гуртківці презентували родинні дерева та виступали з 



доповідями (03.11.21, 10.11.21, 17.11.21), де студенти-гуртківці презентували 

дослідження з історії родини. З результатами досліджень виступило 65 

гуртківців.  До роботи в історичному науковому гуртку та виступів на 

конференції були долучені іноземні студенти: Аль-Маданат Наеф Лейт, Аль-

Маданат Софія Лейт, Бен Хаджларбі Самед Абдес Амед. За результатами 

оголошеного конкурсу на краще наукове дослідження переможцями виявились:  

Секція3: Білошицька Анна, Доріна Євгенія, Красовська Анастасія, 

Малюкова Валерія, Пономарчук Катерина.  

Секція 4: Ільчук Ольга, Павлюк Ельвіра, Заїка Дарія.  

Секція 5: Усик Єлизавета, Вітвіцька Вікторія, Семенюк Надія, Воронкова 

Ольга, Лі Діана, Поборська Діана, Цирин Олена, Горобець Анастасія. 

3. Науково-практична студентська конференція «Туристичними стежками 

рідного краю», 28 квітня 2022 року. Виступило 15 гуртківців.  

4.Науково-практична студентська конференція на базі секції 

«Міжнародник»: «Гібридні війни ХХІ століття на пострадянському просторі» 

(03.11.2021 року) – Виступило 12 осіб. Це була командна робота. За 

результатами оголошеного конкурсу на кращу наукову доповідь переможцями 

виявились дві команди: 1 - Носанчук-Барилюк-Знов’як, 2- Мадянова-

Ковальчук-Траченко, а також одноосібна доповідь Потрійного Данила. 

5.Науково-практична студентська конференція на базі секції 

«Міжнародник»: «Тероризм як сучасна тенденція міжнародних відносин» 

(04.11.2021 року). Виступило 18 осіб. За результатами оголошеного конкурсу на 

краще наукове дослідження переможцями виявились дві команди:  1- Кушка-

Гусєва-Керницька-Руденко, 2-Душина-Баранік-Москаленко-Латинін-

Попівська та дві одноособові доповіді - Осипчук Юлії та Іскри Карини. 

6. Віртуальні екскурсії Україною і світом. 

7. 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 – 15 студентів-

гуртківців. 



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

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

року. Учасники -  10 осіб. 

 

Web-сторінки гуртка: https://nubip.edu.ua/node/2065/18 

 

  

 

Науковий керівник гуртка                                                      Кравченко Н.Б.  

https://nubip.edu.ua/node/2065/18

