


 

Студентський науковий   гурток «Соціально-політичний клуб» створено   в   

2018-2019   навчальному   році для залучення студентів до наукової діяльності, 

участі в наукових конкурсах,  семінарах,  відкритих  виховних,  круглих  столах,  

конференціях.  

На кафедрі гуманітарних дисциплін (зав. кафедрою доц., к.і.н. Луговий Б.В.) 

студентська науково-дослідна робота формується на приципах демократичності, 

активності, творчості. З предметів «Політологія» та «Соціологія» створено 

студентський науковий   гурток «Соціально-політичний клуб», наукові керівники 

доц. к.п.н. Островська Надія Дмитрівна та доц., к.і.н. Троханяк Олександра 

Степанівна. 

Головна   мета   і   завдання   студентського   наукового   гуртка:   виявлення 

найбільш   здібних   студентів   до   вивчення   політології  та   соціології   й 

залучення їх до науково-дослідної діяльності для набуття ними навичок наукової 

роботи; поглиблене вивчення студентами обраних дисциплін та забезпечення   

організації   й   активної   участі   в   проведеннях   наукових конкурсів,  семінарів,  

відкритих  виховних,  круглих  столів,  конференцій, написанні наукових робіт. 

На кафедрі гуманітарних дисциплін студентський науковий гурток 

«Соціально-політичний клуб» планує й надалі проводити наукові дослідження 

спрямовані на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними 

фахових особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та вмінь 

через дослідження, ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм 

наукової та дослідницької роботи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Склад учасників студентського наукового гуртка 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
студента 

Курс, 
група 

Посада в СНГ 

1. Петрів Володимир М-23Ск Староста  

2. Завойовський Віталій М-22Ск Заступник 
старости 

3. Баран Михайло М-22Ск  

4. Василик Роман М-22Ск  

5. Лесів Андрій М-23Ск  

6. Пипа Богдан М-23Ск . . . 

7. Федоренко Марія СП-41Б . . . 

8. Масіян Максим СП-41Б . . . 

9. Поливко Олег СП-41Б . . . 

10. Поляк Іван СП-41Б . . . 

11. Драпак Юрій Ек-11Б … 

12. Пришляк Уляна Ек-11Б … 

13. Ракоча Христина Ек-11Б … 

14. Юськів Руслан Ек-11Б … 

15. Мелиш Назарій О-11Б … 

16. Суховій Любов О-11Б … 

17. Глушко Людмила О-11Б … 

18. Подуфала Оксана О-11Б … 

19. Левицький Ярослав О-11Б … 

20. Кирейчиков Андрій О-11Б … 

 



За період 2020-2021 рр. студентський науковий гурток "Соціально-
політичний клуб", провів п’ять засідань, за тематикою: 

 

1. Установче засідання студентського наукового гуртка  

16 вересня 2020 року  проведено засідання з  обрання студентів-модераторів. 

Відбулась дискусія щодо вибору напрямку наукової діяльності гуртка, розглянуто 

план роботи, ознайомлено з актуальністю наукових проектів, конкурсів. 

2. Засідання гуртка на тему «Політичний аналіз Нової воєнної доктрини 

України». 

21 жовтня 2020 року гуртківці підготували наукові доповіді. В ході 

обговорення даної теми студенти висловлювалися про доцільність посилення 

впливу держави на процеси бойових дій на Сході України.  

3. Відкрите засідання гуртка на тему «Соціально-політичний розвиток 

України»  

16 грудня 2020 року запрошено представників кафедри та наукового відділу 

інституту для обговорення сучасних соціально-політичних проблем України та 

пошук шляхів їх вирішення.  

Учасники студентського наукового гуртка презентували доповіді, в яких 

представили аналіз останніх тенденцій зміни глобалізації та деглобалізації 

проблем сучасності. 

Керівники гуртка Надія Островська та Олександра Троханяк представили 

доповіді по даній проблемі і активно брали участь у обговоренні. 

4. Науково-методичний семінар-тренінг «Методи досліджень 

політичних процесів» . 

24 лютого 2021 року студенти Агроінженерного факультету та факультету 

«Економіки та природокористування» взяли участь у семінарі-тренінгу. 

Керівники презентували програму тренінгу у сфері досліджень політичних 

процесів, разом з учасниками здійснили апробацію окремих її елементів.  

В ігровій формі вирішувалися ситуаційні вправи з використанням групової 

дискусії, мозкового шторму. 

5. Підсумкове засідання гуртка «Соціально-політичний клуб» 



12 травня 2021 року на засіданні було обговорено соціально-політичні 

питання на тему: «Соціально-політичні проблеми сучасності».  

 Учасники гуртка виступили з доповідями за тематикою: 

- демократичні засади сучасного суспільства; 

- громадсько-політична ситуація в Україні; 

- міжнародні організації та їх вплив на сучасну політичні систему; 

- проблема Covid та політичні маніпуляції та ін. 

Кожну презентацію активно обговорювали та доповнювали своїми 

баченнями, що свідчить про значно поглибленні знання студентської молоді. 

  На завершення засідання гуртка було підведено підсумки занять і дано їм 

позитивну оцінку. 
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