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1. Здійснювала керівництво англомовним студентським історичним 

науковим гуртком на факультетах: гуманітарно-педагогічному, юридичному, 
конструювання та дизайну, 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 68 
студентів-першокурсників англомовних груп, з них на: педагогічному 
факультеті -14 осіб, юридичному – 15 осіб, конструювання та дизайну – 12 осіб, 
ветеринарної медицини – 27 осіб.  

1. 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 історії аграрної освіти та науки, 
історія НУБіП України. 

 
Основні науково-практичні результати роботи гуртків: 

 
Рівень факультету: 
1.Науково-практична студентська конференція «My Family Tree», де 

студенти-гуртківці презентували родинні дерева та виступали з доповідями 
(вересень-жовтень-2014). – Виступило 68 студентів. 

 2.Науково-практична студентська конференція «My Native Land» 
(листопад-2014р.) – Виступило 59 студентів. 

3. Науково-практична студентська конференція «Discussion Pages In The 
History Of Ukraine»(листопад-грудень-2015). – Виступило 13 студентів. 

 
Рівень НУБіП України: 

1. В рамках програми «Голосіївська ініціатива – 2020» досліджувалась 
історія вишу та за результатами роботи були проведені прес-конференції 
«Навіщо вивчати історію вишу, де ти навчаєшся?», виступило 68 гуртківців 
(вересень-жовтень-2015).  



2. Круглі столи присвячені пам’яті жертв голодоморів в Україні та Героям 
України (жовтень-листопад 2015 року), виступило 63 гуртківця. 

3.  15 березня 2016 р. студенти-гуртківці (Кучеровська Антоніна, Денисюк 
Вікторія, Линник Вікторія, Шевченко Анастасія, Зінченко Анастасія- 5 осіб) 
долучилися до загальноуніверситетського заходу круглого столу «Завдяки 
історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою 
(М. Грушевський)». Матеріали круглого столу розміщені на сайті кафедри 
історії і політології НУБіП України: http://nubip.edu.ua/node/20769 

4. 21 квітня 2016 року 13 студентів-гуртківців долучились до 
загальноуніверситетського заходу – науково-тематичного семінару «Спадщина 
Михайла Грушевського». Матеріали семінару розміщені на сайті кафедри історії 
і політології: http://nubip.edu.ua/node/21999 

5. 6 студентів гуртківців долучилися до участі у щорічній 
загальноуніверситетській науковій студентській конференції (17 травня 2016р.):  

BADADA Oleksandr. Ukrainian State of Pavlo Skoropadskyi  
BILYK Iryna. Little-Known Facts About Ukraine 
ZOZULIA Vladislav. Act of Rehabilitation of Ukrainian State  
TYMOSHENKO Lilia. Twenty interesting facts about Kyiv  
UKRAINETS Dariya. Little known fact about Khmelnitsky 
NIKOLAEVA Anastasia. Civil society. 

 
В рамках роботи гуртків також:  

1.Організовано та проведено творчі зустрічі на історичну тематику з 
переглядом та обговоренням відеофільмів.: «УПА», «Голодомори в Україні – 
трагічні сторінки в історії України», «Радянський геноцид українського 
народу» – зі співробітниками та засновниками Меморіалу ім. В. Стуса 

(жовтень-листопад). 
2.Організовано та проведено екскурсії та відвідано постійно діючі 

експозиції «Забуттю не підлягає» та «Народна війна» у Музеї радянської 
окупації (жовтень-листопад). 

 

Рівень всеукраїнський, міжнародний. 
1. 4 студента-гуртківця прийняли участь у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Перемога над нацизмом в Другій 

світовій війні: суспільна пам'ять, наукові інтерпретації, освітньо-виховні 

технології». –К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. Тези доповідей опубліковано: 
1. Баликіна К.В., Кравченко Н.Б. (ветеринарний факультет, 1 курс, 6 група) 

Друга світова війна: початок. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Перемога над нацизмом в Другій світовій війні: суспільна 
пам'ять, наукові інтерпретації, освітньо-виховні технології. – К.: ПП ДІРЕКТ 
ЛАЙН, 2015. – С.23-24 

2. Цимбалістий В.П., Кравченко Н.Б. (ветеринарний факультет, 1 курс, 6 
група). Друга світова війна: підсумки.// Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Перемога над нацизмом в Другій світовій війні: 



суспільна пам'ять, наукові інтерпретації, освітньо-виховні технології. –К.: ПП 
ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015.- С.26-27 

3.Чумак К.С., Кравченко Н.Б. (ветеринарний факультет, 1 курс, 6 група). 
Життя Києва під час окупації. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Перемога над нацизмом в Другій світовій війні: суспільна 
пам'ять, наукові інтерпретації, освітньо-виховні технології. – К.: ПП ДІРЕКТ 
ЛАЙН, 2015.- С.43-44 

4. Волосовец А.В., Кравченко Н.Б. (ветеринарний факультет, 1 курс, 6 
група). Криваві таємниці війни: насильство та канібалізм в японській армії. // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перемога над 
нацизмом в Другій світовій війні: суспільна пам'ять, наукові інтерпретації, 
освітньо-виховні технології. – К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015.- С.51-52 

 
2. 12 студентів-гуртківців прийняли участь у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Україна в контексті міжнародної 

політики: історія та сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. Тези 
доповідей опубліковано: 

1.Чумак К.С., Кравченко Н. Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет). Шлях України до міжнародного визнання. // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в контексті 
міжнародної політики: історія та сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. – 
С.51-53. 

2.Кучеровська А.О., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, 
гуманітарно-педагогічний факультет). Україна-Польща: від колізій минулого до 
спільних європейських цінностей. // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Україна в контексті міжнародної політики: історія та 
сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. – С.66-67. 

3.Лесів А.М., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет). Українські землі в міжнародній політиці ХVІІ століття. // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в 
контексті міжнародної політики: історія та сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ 
ЛАЙН, 2015. – С.98-99. 

4.Оніпко В.О., Кравченко Н.Б. ( бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет) Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої 
світової війни. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Україна в контексті міжнародної політики: історія та сучасність». – К.: ПП 
ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. – С.106-107. 

5.Онученко А.В., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет). Україна-Туреччина: історія формування відносин.// Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в контексті 
міжнародної політики: історія та сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. – 
С.72-74. 

6.Рудь Л.Т., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет). Ukrainian-German relations. // Матеріали Всеукраїнської науково-



практичної конференції «Україна в контексті міжнародної політики: історія та 
сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. – С.76-78. 

7. Рудченко С.М., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, гуманітарно-
педагогічний факультет). Specificity of International Relations Ukraine-Japan. // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в 
контексті міжнародної політики: історія та сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ 
ЛАЙН, 2015. – С.42-43. 

8.Рибченко А.С., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет). Ukrainian-Canadian Relations. // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Україна в контексті міжнародної політики: історія та 
сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. – С.75-76. 

9.Сікало В. В., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет). Політичні відносини Україна-Японія. // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Україна в контексті міжнародної політики: 
історія та сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. – С.46-47. 

10. Цимбалістий В.П., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, 
ветеринарний факультет). УНР в міжнародних відносинах після Брестського 
миру. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в 
контексті міжнародної політики: історія та сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ 
ЛАЙН, 2015. – С.109-110. 

11.Волосовец А.В., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, 
ветеринарний факультет). Політичні відносини між Україною та Францією. // 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в 
контексті міжнародної політики: історія та сучасність». – К.: ПП ДІРЕКТ 
ЛАЙН, 2015. – С.55-56. 

12.Злобіна І.А., Кравченко Н.Б. ( бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет). «Українське питання» у системі міжнародних відносин у роки 
Першої світової війни. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Україна в контексті міжнародної політики: історія та сучасність». 
– К.: ПП ДІРЕКТ ЛАЙН, 2015. – С.88-90. 

 
3. 7 студентів-гуртківців прийняло участь у роботі Всеукраїнського 

круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, майбутнє». – К.: 
НУБіП України, 2015. – Тези доповідей опубліковано: 

1. Кучеровська А.О, Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, 
гуманітарно-педагогічний факультет). Cossack’s Artillery and Medicine. // 
Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, 
сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП України, 2015. – С. 19-21.  

2. Рудченко С. М., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, гуманітарно-
педагогічний факультет). Hetmans treasures. // Матеріали Всеукраїнського 
круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП 
України, 2015. – С. 25-27.  

3. Бондаренко В.В., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, 
ветеринарний факультет). Устрій та військове мистецтво козаків. // Матеріали 



Всеукраїнського круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, 
майбутнє». – К.: НУБіП України, 2015. – С. 27-29.  

4. Бадада О.Г., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 3 група, юридичний 
факультет). 

Козацька слава Миколаївщини. // Матеріали Всеукраїнського круглого 
столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП України, 
2015. – С. 55-56.  

5. Зозуля В.О., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 3 група, юридичний 
факультет). Скарб гетьмана Павла Полуботка. // Матеріали Всеукраїнського 
круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП 
України, 2015. – С. 31-32.  

6. Рудь Л.Т., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 6 група, ветеринарний 
факультет). Козацтво: прізвища та їх походження. // Матеріали Всеукраїнського 
круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП 
України, 2015. – С. 41-43. 

7. Харін Я. П., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 1 група, факультет 
конструювання та дизайну). Військово-побутова організація козацтва. // 
Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, 
сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП України, 2015. – С. 43-45. 

 
4. 7 студентів-гуртківців прийняли участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Соціально-економічний розвиток України в 

умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи». – 
Полтава: ПДАА, 2015. Тези доповідей опубліковано: 

Мацьоха Т. О., Кравченко Н.Б. (гуманітарно-педагогічний факультет, ІV 
курс, 1 група). Коростень: погляд вглиб віків. // Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції « Соціально-економічний розвиток України в 
умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи. – Полтава: 
ПДАА, 2015. – С.173-175.  

Меженський А. А., Кравченко Н.Б. (ветеринарний факультет, ІІ курс, 7 
група). Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Соціально-
економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, 
тенденції, перспективи. – Полтава: ПДАА, 2015. – С.179-181.  

Maksymenko T.O., Kravchenko N.B. (ветеринарний факультет, ІІ курс, 7 
група). The history of Kyiv-Svyatoshinsky District. // Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції « Соціально-економічний розвиток України в 
умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи. – Полтава: 
ПДАА, 2015. – С.175-177.  

Москаленко Л. О., Тугай Н.В., Кравченко Н.Б. (ветеринарний 
факультет, ІІ курс, 7 група). Історія Київського метрополітену. // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції « Соціально-економічний 
розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, 
перспективи. – Полтава: ПДАА, 2015. – С.181-183.  



Teodorou Avgustinos, Кravchenko N.B. (ветеринарний факультет, ІІ курс, 
7 група). Cyprus the International Business and Financial Centre. // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції « Соціально-економічний 
розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, 
перспективи. – Полтава: ПДАА, 2015. – С.190-192.  

 Marek Jerzy Zenkner., Кravchenko N.B. (ветеринарний факультет, ІІ 
курс, 7 група). Stangard – Jewel of Pomerania. // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції « Соціально-економічний розвиток України в умовах 
трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи. – Полтава: ПДАА, 
2015. – С.177-179.  

5. Переможцями у міжвузівському конкурсі студентських наукових робіт 
у рамках програми Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-
економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, 
тенденції, перспективи», Полтава, 2015 стали: Максименко Тетяна – Диплом ІІІ 
ступеня, Москаленко Лідія та Тугай Надія – Диплом ІІ ступеня, Меженський 
Андрій – Диплом ІІІ ступеня, Мацьоха Тетяна – Диплом ІІІ ступеня. Всього 
5 осіб.  

6.  На ім’я ректора НУБіП України Станіслава Ніколаєнка, декана 
гуманітарно-педагогічного факультету Василя Шинкарука, завідувача кафедри 
історії і політології Анатолія Чернія та доцента кафедри історії і політології 
Наталії Кравченко надійшла подяка за співпрацю в організації Міжнародної 
науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України в 
умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи», 2015 р., 
репрезентативне представлення науково-дослідних здобутків студентів 
університету на конференції та ґрунтовну підготовку студентів до участі в 
міжвузівському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Історія». 

  
1. 1 студент гуртківець долучився до роботи у Міжнародній конференції 

«Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, 

громадянина (до 150-річчя від дня народження)» (19-20 травня 2016, Київ). 
– Київ: Міленіум, 2016. – 206 с., тези доповідей опубліковано: 

Зінченко Анастасія (гуманітарно-педагогічний факультет, 1 курс, 1 група). 
Моделі національної пам’яті Михайла Грушевського, с.71-72. 
 

2. Web-сторінки гуртка: http://nubip.edu.ua/node/23035 
 
 
 

Науковий керівник гуртка       Кравченко Н.Б.  


