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доцента кафедри історії і політології  

Кравченко Наталії Борисівни  

у 2015-2016 навчальному році 
 

1. Здійснювала керівництво студентським історичним науковим 

гуртком на факультетах: гуманітарно-педагогічному, юридичному, механіко-
технологічному з підготовкою студентських доповідей на факультетські, 
загально університетську, всеукраїнські та міжнародні конференції та 
конкурси. 

2. У науково-дослідній роботі історичного гуртка було задіяно 123 
студенти-члени гуртка, з них на: механіко-технологічному факультеті – 44 осіб, 
юридичному факультеті -56 осіб, педагогічному факультеті – 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 історії аграрної 
освіти та науки, в тому числі – історія вишу, де навчаєшся. 

 
5.Основні науково-практичні результати роботи гуртків: 

 

Рівень факультету: 

1. Науково-практична студентська конференція «Моє родинне дерево», 
де студенти-гуртківці презентували родинні дерева та виступали з доповідями 
(вересень-жовтень-2015), виступило 123 гуртківця. 

2.  Науково-практична студентська конференція «Рідний край в 

історичній ретроспективі» (листопад-2015 р.), виступило 97 гуртківців. 
3. Науково-практична студентська конференція «Дискусійні сторінки в 

історії України»(листопад-грудень-2015 р.), виступило 25 гуртківців. 
 
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 123 

гуртківця (вересень-жовтень-2015).  
2. Круглі столи присвячені пам’яті жертв голодоморів в Україні та 

Героям України (жовтень-листопад 2015 року), виступило 87 гуртківців.  
3. Участь у щорічній загальноуніверситетській науковій студентській 

конференції (17 травня 2016р.), виступило 4 гуртківця: 
БАРАНИШИНА Любов, студентка 1 курсу юридичного факультету НУБіП 

України, Бій під Бродами. 
 БІЛИК Ірина, студентка 1 курсу юридичного факультету НУБіП України,  
Друга світова війна для України: нове осмислення. 
ЛИННИК Вікторія, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету НУБіП України, Голокост – трагедія ХХ століття на українських 
землях. 

МАТВЄЄВ Богдан, студент 1 курсу механіко-технологічного факультету 
НУБіП України, Друга світова війна: причини, початок, передвоєнна 
дипломатія. 

 
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. 1 студент-гуртківець прийняв 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: 
Урванцев О.А. (юридичний факультет, 1 курс, 2 група). Передумови 

Другої світової війни // 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.63-64. 

2. 1 студент-гуртківець прийняв участь у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Україна в контексті міжнародної 

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

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. 8 студентів гуртківців прийняло участь у роботі Всеукраїнського 

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

1. Урванцев О.А., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, юридичний 
факультет). Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі // Матеріали 
Всеукраїнського круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, 
майбутнє». – К.: НУБіП України, 2015. – С. 21-22.  

2. Мельник Н.І., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 1 група, юридичний 
факультет). Генеза українського козацтва // Матеріали Всеукраїнського 
круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП 
України, 2015. – С. 29-31. 

3. Вісьолкін Д.Р., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 1 група, юридичний 
факультет). Становлення українського козацтва як військового формування // 
Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, 
сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП України, 2015. – С. 32-34.  

4. Ващенко А.С., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, юридичний 
факультет).Реєстрове козацтво в дослідженнях українських істориків // 
Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, 
сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП України, 2015. – С. 34-36.  

5. Галушка А.М., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, юридичний 
факультет). Історіографія проблеми виникнення козацтва // Матеріали 
Всеукраїнського круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, 
майбутнє». – К.: НУБіП України, 2015. – С. 36-37. 

6. Котлярова М.О., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, юридичний 
факультет). Іван Мазепа: герой чи зрадник? // Матеріали Всеукраїнського 
круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП 
України, 2015. – С. 37-39. 

7.  Шостик Я.А., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, юридичний 
факультет). Оцінка діяльності гетьмана Богдана Хмельницького: минуле і 
сьогодення // Матеріали Всеукраїнського круглого столу «Гуманітарні студії: 
минуле, сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП України, 2015. – С. 39-41. 

8. Грибова А.О., Кравченко Н.Б. (бакалавр, 1 курс, 2 група, юридичний 
факультет). Військова справа запорозьких козаків // Матеріали Всеукраїнського 
круглого столу «Гуманітарні студії: минуле, сучасне, майбутнє». – К.: НУБіП 
України, 2015. – С. 22-25. 

4. 4 студента-гуртківця прийняли участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Соціально-економічний розвиток України в 

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

1. Смиковський Д.С., Кравченко Н.Б. (механіко-технологічний 
факультет, ІІ курс, 1 група). Брусилівщина: від виникнення до визволення // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Соціально-



економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, 
тенденції, перспективи. – Полтава: ПДАА, 2015. – С.188-190. 

2. Правдюк К. О., Кравченко Н.Б. (механіко-технологічний факультет, 
ІІ курс, 1 група). Знамянка: минуле і сьогодення // Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції « Соціально-економічний розвиток України в 
умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи. – Полтава: 
ПДАА, 2015. – С.183-185.  

3. Безпала В. В., Кравченко Н.Б. (юридичний факультет, ІІ курс, 
скорочений термін навчання) Історія рідного краю: Чернігівщина // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний 
розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, 
перспективи. – Полтава: ПДАА, 2015. – С.156-157.  

4. Улинець Я. Я., Кравченко Н.Б. (юридичний факультет, ІІ курс, 
скорочений термін навчання). Історичними стежками рідного Мукачево // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-
економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, 
тенденції, перспективи. – Полтава: ПДАА, 2015. – С.195-197.  

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, 15 квітня 2015 стали: Дипломи І ступеня: 
Смиковський Дмитро. Дипломи ІІ ступеня: Правдюк Костянтин, Безпала 
Вікторія, Улинець Ярослав. (всього 4 особи). 

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».  

7. 8 студентів-гуртківців прийняли участь у Міжнародній конференції 

«Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, 

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

1. Дубовенко Денис (механіко-технологічний факультет, ПМО, 1 курс.). 
Три біографії загиблих під Крутами, с.172-173. 

2. Криворученко Вадим (факультет конструювання та дизайну, курс 1, 
група 1). Історичні події в оцінках Михайла Грушевського, с.179-180. 

3. Лісовий Костянтин (механіко-технологічний факультет, ПМО, 1 курс.). 
Життєвий шлях Катерини Грушевської, с.184-185. 

4. Олексин Іван (механіко-технологічний факультет, ПМО, 1 курс.). 
Педагогічні погляди Михайла Грушевського, с. 189-190. 



5. Поліщук Владислав. Михайло Грушевський як суспільно-політичний 
діяч, с.192-193. 

6. Саврак Михайло (механіко-технологічний факультет, ПМО, 1 курс.). 
Великодні свята в родині Грушевських, с.195-196. 

7. Уманський Михайло (механіко-технологічний факультет, ПМО, 1 курс.). 
Історичний поступ Михайла Грушевського, с.200-201. 

8. Швидун Олександр (механіко-технологічний факультет, ПМО, 1 курс.). 
Початок політичної діяльності Михайла Грушевського, с.204-205. 
 
8.Web-сторінки гуртка: http://nubip.edu.ua/node/23035 
 
 
 
 

Науковий керівник гуртка        Кравченко Н.Б. 
 


