Науково-навчальний гурток
«Інформація та політика»
Національний університет біоресурсів
і природокористування України.
Кафедра міжнародних відносин і
суспільних наук.

У зв’язку з успішними наборами
протягом 4 років на навчання
бакалаврів та магістрів,
перетворенням кафедри історії і
політології на кафедру
міжнародних відносин і суспільних
наук та новими відповідальними
завданнями, що постають перед
студентською громадою щодо
покращення якості навчання та
наукової роботи було ухвалено
рішення про
створення на базі кафедри науковонавчального гуртка «Інформація та

політика».

Наукова спрямованість
«В контексті історії та сьогодення
дипломатії, міжнародних відносин та світової
політики дослідити та докладно
проаналізувати взаємозв’язок та
співвідношення понять й сутності зовнішньої
політики, зовнішньополітичної концепції,
геостратегії тощо, роль й місце дипломатії у
реалізації геополітичного інтересу держави на
міжнародній арені.»

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

Мета та завдання
гуртка
•

Вивчення процесів формування
інформаційних
технологій, та методики їх застосування на
практиці;

•

•

Інформування щодо контролю і керування
політичними процесами, прийняття
політичних рішень;
Формування навичок політичного аналізу та
консультування, наукового дослідження
політичних процесів;

•

Розвиток здатності майбутніх фахівців з
міжнародних відносин кваліфіковано
виконувати дослідницьку роботу в сферах
міжнародних відносин і світової політики.

Учасники гуртка

Кількість членів
гуртка:
Більше 100 чоловік

Студенти, залучені
до роботи гуртка
Близько 30 студентів
заочного відділення

Наукова діяльність
Згідно із програмою гуртка
студенти
активно формують
спеціалізовану рубрику
кафедрального сайту
«Головне про дипломатію»
та «Популярно про
маловідоме,» де публікують
власні розвідки висловів
найвідоміших
світових осіб минулого й
сьогодення стосовно
визначень поняття
дипломатії, її місця в історії
та сьогоденні світової
політики, що, в свою чергу,
має неабиякий в тому числі й
профорієнтаційний аспект.

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. Знайомство першокурсників із історією та
сьогоденням НУБіП України.
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.

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 науководослідної 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!

Залучення першокурсників у
наукову діяльність
В умовах розкутого, творчого,
зацікавленого спілкування
дискусантам вдалося обговорити
усі важливі питання, які було
винесено на порядок денний, а
саме: проблеми історичної
гегемонії США у світі; демографічні
проблеми світу; світова
стабільність і сьогоднішні загрози
існуванню людства; світова
політична поляризація; успіхи та
невдачі зовнішньої політики
найпотужніших держав світу
тощо.

Зустріч із Надзвичайними і
Повноважними Послами України

Звернулися до учасників 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.

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 її
оголошення нам кремлівськими катами, не
очикуючи 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, передбачувані та
непередбачувані наслідки, але, головне,
щоб ще раз заявити у голос свою
громадянську, людську позицію студентівміжнародників щодо агресії ворога і
організацію посильного спротиву
загарбницьким діям душегубів-путіністів.

Конференції в умовах
воєнного стану
Чергова така, вже ХV за ліком,
науково-практична конференція
відбулась 27 квітня ц. р. у, нажаль,
вже звичному он-лайн режимі на
платформі Zoom і зібрала попри всі
зрозумілі обставини та негоди
війни біля 100учасників. 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".

Гуртківець у лавах захисників Батьківщини
не забуває про інформаційну діяльність.
«Доброго всім часу доби, ми з України. 13го березня як боєць
тероборони Києва, зустрів представників британських ЗМІ Sky
News (з аудиторією в 150млн людей по всьому світу) на чолі з
кореспонденткою Alex Crawford.
Показали нашим західним партнерам роботу над обороною
та польову кухню, поспілкувалися з командорами блокпоста та
волонтерами. Звичайно ж, я відповів на прохання журналістів та
дав інтерв'ю, в якому розповів і показав усі наші досягнення,
наголосив на безперечному бойовому настрої і щирому бажанні
відстоювати свій дім, своє місто, свою країну.
Не обійшлось і без особистих питань. Британців цікавило
питання страху та трагічної долі... Відповів відкрито, із
завзяттям - поборемо, переможемо, все буде добре, все
відбудуємо! Немає страху та паніки, а є спільна справа і рідна
ненька, яку ми відстоїмо!
Не менш важливо - в інтерв'ю пані Алекс окремо зауважив на
нестачі зброї, медичних засобів та індивідуального захисту по
типу бронежилетів, касок тощо. Провізією Київ добре
забезпечений, але є купа речей, яких нам дійсно не вистачає. Попри
все, запевнив британців, що вигризати перемогу будемо усіма
можливими методами і усіма можливими інструментами.»

Підсумок діяльності гуртка у
2021-2022 рр.
Що показала нам програма гуртка у
цьому навчальному році? Що ми –
незламні!
Ми намагалися, попри важке
становище в країні, поганий зв’язок та
моральну непідготовленість, залучати
до роботи гуртка потенціальних
абітурієнтів, поширювати його
діяльності у різних соцмережах,
привертати увагу до спеціальності і
розуміння, що все – залежить тільки від
нас.
Якщо ми не будемо займатися
науковою діяльністю зараз, то хто в
майбутньому буде вирішувати
конфлікти дипломатичним шляхом?

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
ДО НАС!

