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Наукове керівництво 

«Важливим є те, що студенти  усіх курсів долучаються 
до  таких науково-практичних  конференцій, адже 
старші  курси допомагають  першокурсникам робити  
перші впевнені кроки у їхній  майбутьній професійнIі  
діяльності, а також  вберігають їх від можливих  
помилок.» 
 

Доцент кафедри міжнародних 
відносин і суспільних наук. - Асатуров С. К. 
 



Проблематики засідань гуртка 
 
За дотримання усіх  
карантинних  та 
воєнних обмежень  
студенти кафедри з  
натхненням 
долучилися до  
обговорення  
найактуальніших 
питань  сучасної 
свIтової полIтики. 
 

• Геополітичні та 

інформаційні аспекти у 

діяльності ООН. 

• Обговорення  загадок 

історії 

• Актуальні завдання 

світової дипломатії 

сьогодення 

• Українська дипломатія у 

сучасному світі  

• Використання біологічної 

зброї як супротив 

Женевській конвенціїї 

• Ведення інформаційної 

війни 



Наукова діяльність гуртківців 
Науково-популярні есе Статті Виступи на конференціях 



Основні результати роботи гуртка: 
1. Зустріч із Надзвичайним і Повноважним 
Послом України , Горіним О.О. 
2. Виступ Надзвичайного та Повноважного Посла, міністра 
закордонних справ України у 2007-2009 рр.  Огризко В.С. 
3. Участь у конференції «Травневі студії – 2022» 
4. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт. 
5. Конференція до Дня Науки. 
6. Конференція до Дня дипломатичної служби. 
7. Перше засідання з першокурсниками на тему ««Pax Americana»: 
історія, сьогодення, впливи на сучасну систему міжнародних 
відносин» 
8. Участь у конференції для студентів з науковими керівниками 
(дистанційно), м. Херсон. 
9. Відзначення річниці утворення ООН на тему: «Геополітичні та 
інформаційні аспекти у діяльності ООН». 
10. Засідання під час випробувань – 25 лютого 2022 року 



Зустріч із Надзвичайними і 
Повноважними Послами України 

 
Неймовірний досвід! 

 
Звернулися із побажаннями наполегливо оволодівати всіма 

премудрощами обраної спеціальності, висловивши цілковиту 
упевненість, що за сумлінної, натхненної праці чимало присутніх можуть 

вже у недалекому майбутньому поповнити склад дипломатичного 
корпусу держави. 



Конференція до Дня працівників 
дипломатичної служби України 

Традиційно цей день студенти-міжнародники НУБіП України відзначають, крім іншого, 
проведенням науково-практичної конференції з найактуальніших проблем міжнародних 
відносин, зовнішньої політики й дипломатії нашої Держави. Ось й цього року на пошану 

свята відбулась чергова, вже п’ята, а загалом ХІІІ студентська науково-практична 
конференція «Українська дипломатія у сучасному світі».. Всього в ній взяли участь біля  

100 молодих дослідників. 



Засідання під час випробувань – 
 25 лютого 2022 року. 

Активісти навчально-наукових гуртків 
кафедри міжнародних відносин і суспільних 
наук «Інформація і політика» та «Дипломатія і 
геополітика» одразу після оголошення війни 
кремлівськими катами, не очікуючи на 
відновлення звичного учбового процесу, 
зажадали провести спільні збори гуртків, 
задля того щоб дати науково-політичну оцінку 
скоєного ворогами людства злочину, 
проаналізувати перебіг подій та його можливі, 
наслідки, але, головне, щоб ще раз заявити у 
голос свою громадянську, людську позицію 
студентів-міжнародників щодо агресії ворога і 
організацію посильного спротиву 
загарбницьким діям душегубів-путіністів. 



Використання біологічної зброї як 
супротив Женевській конвенціїї 

 
          Після перших поразок на фронтах з 
боку військових злочинців - очильників 
країни-агресора пролунали перші заяви 
щодо можливості застосування зброї 
масового ураження та погрози 
застосувати її, не виключаючи химічну та 
навіть ядерну. 
           Студенти-міжнародники вирішили в 
дати раду щодо неодмінної злочинності 
навіть планів такого застосування, 
публічного проголошення подібних 
намірів політиків й військових держави-
агресора з огляду на міжнародне право 
та відповідні багатосторонні угоди 
учасником яких є й російська федерація. 



Конференція до Дня Науки 
ХV за ліком, науково-практична конференція 

відбулась 27 квітня ц. р. у, на жаль, на 
платформі Zoom і зібрала попри всі зрозумілі 
обставини та негоди війни біля 100 учасників. Її 
організатором, як завжди, став актив науково-
навчальних гуртків «Дипломатія і геополітика» 
та «Інформація і політика». На його ж 
пропозицію, назву конференції, зважаючи на 
воєнні часи, було трохи за редакцією, але 
суттєво за сенсом змінено, і вона пройшла під 
назвою «Українська дипломатія у часи 
випробувань». 



Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт 

Метою конкурсу є розвиток інтелектуального 
потенціалу талановитої молоді; активізація та підтримка 
наукової роботи студентів; стимулювання їх інтересу до 

дослідницької роботи, участі у наукових програмах, 
проектній, конструкторській та інших формах науково- 
дослідної діяльності; оволодіння ними інноваційними 

технологіями. 
 

В цьому році брали участь студентки 2 та 4 курсу – 
Запорожченко М.І. та Товкун І.І. 

 
Неодмінно чекаємо післявоєнних результатів! 



Methodology 

Comparison 
Saturn is the ringed 
one and a gas giant 

Analysis 
Jupiter is the biggest 

planet of them all 

Data study 
Despite being red, 
Mars is a cold place 

Research 
Venus has a beautiful 
name, but it’s hot 
 



Підсумки роботи гуртка у 2021-2022 рр. 

      Було проведено багато дистанційних  
науково- практичних  студентських  
конференцій, засідань гуртківців, а також  
2 онлайн – зустрічі з Надзвичайними та  
Повноважними  Послами України. 

01 
Ми зрозуміли, що можемо працювати 
попри будь-які воєнні та карантинні 
перепони: публікація статей, написання 
наукових робіт, тез та есе! 
 

02 



Приєднуйтесь до нас! 


