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Проблематика роботи 

аналіз взаємозв’язку та співвідношення понять й 
сутності зовнішньої політики, геостратегії тощо,  
роль й місце дипломатії у реалізації геополітичного 
інтересу держави на міжнародній арені. 

Засідання 

З вересня по травень 2019-2020 н.р. відбулось 10 
очних засідань гуртка та 2 дистанційні зустрічі за 
допомогою платформи онлайн конференцій 

Науковий керівник 

кандидат історичних наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин і 
суспільних наук Асатуров Сергій 
Костянтинович. 

Члени гуртка 

У науково-дослідній роботі гуртка було 
задіяно понад 70 студентів очної та 
заочної форми  спеціальності Міжнародні 
відносини. 
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ОСНОВНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
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ЗА ЦЕЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ЧЛЕНИ ГУРТКУ ВЗЯЛИ 

УЧАСТЬ В ТАКИХ ЗАХОДАХ 
• ІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Україна – Польща: стратегічне партнерство в 
системі геополітичних координат»  

• науково-практична конференція «Український 
конституціоналізм: історія і сучасність» 

• IIV, VIII, та IX-а студентські науково-практичні 
конференції: «ООН напередодні свого 75-річчя», 

«Українська дипломатична служба: історія і 
сучасність», «Українська дипломатія: історія, 

сучасність, майбутнє» 



“ 
9 робіт гуртківців було 

представлено у першому турі 
Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, 
три з них було рекомендовано 
для участі у другому турі 

конкурсу 
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Перед студентами 
виступив 

міністр закордонних справ 
України (2007-2009 рр.) 
Огризко В. С. з доповіддю 
«Міжнародні відносини і 
дипломатія України у 
сучасному глобалізованному 
світі»; 
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Гуртківці також мали можливість пройти стажування у Відділі 
Державного Архіву при Міністерстві Закордонних Справ України 
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Щоб краще зрозуміти 
вітчизняний вклад в 
історію міжнародних 
відносин 

Члени гуртка в рамках 
краєзнавчої практики 
відвідали музей Інституту 
Міжнародних Відносин 



Крім безпосередньо наукової-дослідницької роботи  гуртківці є активні 
й у практичній, громадській та інших видах діяльності, наприклад 

Солодка Катерина, активна студентка 
та членкиня гуртку 
➢ Була членкинею міжнародної 

молодіжної організації AIESEC, де 
опікувалася створенням іміджу 
держави серед іноземних студентів 

➢ Була гостею на святкуванні 75 
річниці ООН  

➢ Була учасницею Київського 
Безпекового Форуму 
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Яскравим стало засідання 
гуртка в перші весняні дні 

На зустрічі у Ботанічному 
саду НУБіП студенти 
мали нагоду 
поспілкуватися із 
ректором, професором 
Ніколаєнком Станіславом 
Миколайовичем 
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На останньому 
засіданні, 08. 05. 
2019 р. 
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гуртківці підбили підсумки роботи у поточному 
навчальному році, констатувавши що програму 
його роботи повністю виконано, накреслили 
основні першочергові завдання щодо 
вдосконалення діяльності гуртка у майбутньому. 
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


