
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                           Декан гуманітарно-педагогічного 

факультету______Шинкарук В.Д. 

                     травня           2020 

 

З В І Т 

про роботу cстудентського 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 2019-2020 навчальному році 

 

1. Здійснювала керівництво студентським науковим гуртком на 

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

ТВППТ з підготовкою  студентських доповідей на факультетські,   загально 

університетську, всеукраїнські та міжнародні  конференції та конкурси. 

2. У науково-дослідній роботі історичного гуртка  було задіяно 157 

студентів, з них на: гуманітарно-педагогічному факультеті – 94 особи, ННІ 

неперервної освіти та туризму -  37 осіб, ТВППТ – 26 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. 

5.Основні науково-практичні результати роботи гуртків: 

1. В рамках програми «Голосіївська ініціатива -2020» 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 157 гуртківців 

(вересень-жовтень-2019р.). 

2. Науково-практична студентська конференція «Моє родинне дерево», де 

студенти-гуртківці презентували родинні дерева та виступали з доповідями 

(вересень-жовтень-2019, березень-2020),  виступило 145 гуртківців. 



3. Науково-практична студентська конференція «Рідний край в історичній 

ретроспективі» (листопад-2019, квітень-травень-2020), виступило 135 

гуртківців. 

4.Науково-практична студентська конференція «Дискусійні сторінки в 

історії України»(листопад-грудень-2019), виступило 45  гуртківців. 

5.Науково-практична студентська конференція на базі секції 

«Міжнародник»: «Україна в сучасному субрегіональному просторі: історичний 

досвід стосунків»(листопад-грудень-2019). Виступило 65 осіб. 

6. Зустріч із українським політиком і дипломатом, одним із авторів 

Конституції України, Надзвичайним і Повноважним Послом 

України Безсмертним Романом Петровичем (29 жовтня 2019 року). 

7. Участь у студентській науково-практичній інтернет-конференції 

«Український конституціоналізм: історія і сучасність», присвячена 310-й 

річниці створення «Пактів і Конституції вольностей Війська Запорозького» (16 

квітня 2020 року). Підготовлено 50 тез доповідей та виступів. 

8. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Україна–

Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» (14 

травня 2020 року). Підготовлено 25 тез доповідей (опубліковано) та виступів на 

конференцію. 

 

Web-сторінки гуртка: https://nubip.edu.ua/node/2065/14  

 

Науковий керівник гуртка                                                      Кравченко Н.Б.  

https://nubip.edu.ua/node/2065/14

