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НАУКОВОНАВЧАЛЬНИЙ
ГУРТОК
“ІНФОРМАЦІЯ І
ПОЛІТИКА”

У зв’язку з відкриттям спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
на гуманітарно-педагогічному факультеті НУБіП
України, успішними наборами протягом трьох років на
навчання бакалаврів, перетворенням кафедри історії і
політології на кафедру міжнародних відносин і
суспільних наук, новими відповідальними завданнями,
що вони внаслідок цього постають перед її колективом
щодо покращення якості навчання та наукової роботи
та згідно із планом підготовки бакалаврівміжнародників було ухвалено рішення про створення
на базі кафедри науково-навчального гуртка
«Інформація і політика».

Проблематику і концепцію роботи гуртка було
розроблено в тому числі й з урахуванням
апробації можливих спеціалізацій при
ліцензуванні магістерської програми
спеціальності.

У науково-дослідній роботі гуртка взяли
участь понад 80 студентів спеціальності
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії, в тому числі бакалаври
заочного відділення.
Керівником науково-навчального
гуртка є Асатуров С. К.

З вересня по травень-місяць відбулось 10
засідань гуртка, в тому числі 2 дистанційно в
умовах карантину.

Наукова спрямованість гуртка: в контексті реалій інформаційної революції
та інформаційного «вибуху» останньої чверті минулого – початку теперішнього
сторіччя, історії та сьогодення міжнародних відносин та світової політики
дослідити та докладно проаналізувати взаємозв’язок та впливи інформаційного
чинника на зовнішню політику держав, зовнішньополітичної концепції,
геостратегії тощо, роль й місце інформації у реалізації геополітичного інтересу
держави на міжнародній арені.

Основні науково-практичні результати роботи:
За звітній період гуртківці взяли участь у
• міжнародній науково-практичній конференції «Україна-Польша:
стратегічне партнерство в системі геополітичних координат»
14-15 травня ц. р. (опубліковано 76 тез виступів)
• науково-практичній конференції «Український
конституціоналізм: історія і сучасність», 16. 04., 120 учасників,
тези виступів готуються до друку та трьох (УІІ, УІІІ, та ІХ-й)
студентських науково-практичних
конференціях:
• «ООН напередодні свого 75-річчя». До 74-ї річниці заснування
(22 жовтня 2019 р.);
• «Українська дипломатична служба: історія і
сучасність», (присвячена Дню дипломатичної служби України,
10 грудня 2019 р. );
• «Українська дипломатія: історія, сучасність, майбутнє»
(тези виступів готуються до друку).
Заслухано 19 доповідей на пленарних засіданнях, 6 з яких
іноземними (англійською, німецькою, іспанською) мовами.

За звітній період опубліковано 2 статті у фахових виданнях.
Роботи 9-ти членів гуртка було представлено на першій
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а три
кращих рекомендовано до участі у другому турі.

Міністр закордонних справ України (20072009 рр.) Огризко В. С. з доповіддю
«Україна у сучасній системі глобальних
міжнародних відносин: інформаційні
аспекти зовнішньополітичних завдань».

На 9 червня заплановано онлайн лекцію
Надзвичайного та Повноважного Посла,
президента Української Асоціації зовнішньої
політики Хандогія В. Д. «Інформаційний
чинник сучасних міжнародних відносин», а
на 10 червня онлайн зустріч Надзвичайного
та Повноважнщго Посланника, директора І
Європейського департаменту МЗС України
Хименьця В. В. на тему: «Інформаційна
політика провідних країн західнї Європи».

Було вперше задіяно таку
форму науково-практичної
роботи як стажування
протягом так би мовити
«літньої сесії» кращих
гуртківців у відділі
державного архіву МЗС
України.

Крім виконання плану роботи гуртка, його члени протягом року використовували
й позапланові, так би мовити, форми роботи. Наприклад, враховуючи ситуацію, що
вона склалася в Україні й світи, на засіданнях у березні та квітні було проведено
обговорення інформаційно-політичних проблем епідемічних загроз глобалізації.
В рамках програми «Голосіївська ініціатива-2020» бакалаври- міжнародники
долучились до досліджувань історії вишу (за музейними експонатами,
презентаціями та екскурсіями), зокрема його міжнародних зв’язків, ролі й місця у
вітчизняній, європейській та світовій науці й освіті.

Згідно із програмою гуртка студенти а 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.

На останньому засіданні, 08. 05. 2020 р. 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.
Важливу увагу при цьому приділяється залученню до роботи гуртка потенціальних
абітурієнтів, поширення його діяльності безпосередньо у школи та інші довузівські
навчальні заклади з метою професійного привернення уваги до спеціальності і вищу
задля забезпечення сталого набору бакалаврів на навчання.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

