
СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «Соціальні обрії» 

 

Філологічний факультет, а. 26 

sociolog@chnu.edu.ua 

 

Керівник гуртка: к. соц. н., асистент К. Ю. Шестакова. 

 

Мета діяльності гуртка: виховання у студентів навичок наукової роботи та застосування їх 

у самостійній науково-дослідній діяльності в галузі соціального забезпечення. Виявлення 

найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів, залучення їх до 

наукової роботи кафедри філософії та культурології. 

 

Основні завдання гуртка: 

• залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи; 

• сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень; 

• розвиток наукового мислення, розширення світогляду та ерудиції; 

• надання студентам поглиблених знань з соціального забезпечення, соціальної 

політики, систем соціального захисту у зарубіжних країнах, емпіричних даних щодо 

показників соціального розвитку України, методів емпіричних досліджень у галузі 

соціального забезпечення; 

• стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення; 

• залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри; 

• забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на 

кращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, 

круглих столів, спеціалізованих Олімпіад. 
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План роботи наукового гуртка «Соціальні альтернативи» на 2021-2022 н. р. 

 

Місяць Завдання Форми проведення. 

Відмітки про виконання 

Вересень Узгодження плану діяльності 

студентського гуртка. 

Ознайомлення студентів з 

актуальними напрямками 

досліджень. 

• Організаційне засідання. 

Обговорення та затвердження 

основних завдань і напрямків 

діяльності гуртка та плану його 

роботи на 2021/2022 навчальний рік 

(Відповідальна К. Шестакова) 

• Вибори старости гуртка. 

Жовтень Обговорення, узгодження та 

затвердження тематик науково-

дослідних робіт студентів. 

Обговорення актуальності та 

концептуальних питань науково-

дослідних робіт: визначення мети, 

завдань, предмету та об’єкту 

дослідження. 

 

Листопад Презентація інформації про наукові 

регіональні, всеукраїнські та 

міжнародні конкурси, гранти, 

конференції у 2021/2022 

навчальному році. 

Презентація інформації програми 

обміну та стажування в ЧНУ імені 

Ю. Федьковича. 

Презентація інформації про наукові 

регіональні, всеукраїнські та 

міжнародні конкурси, гранти, 

конференції у 2021/2022 навчальному 

році. 

Відповідальна: К. Шестакова, науково-

педагогічні працівники кафедри. 

Грудень Підготовка, заслуховування й відбір 

тем для участі у студентській 

науковій конференції в ЧНУ імені 

Ю. Федьковича. 

Тренінг з академічної 

доброчесності. 

Доповіді студентів за результатами 

НДР. 

Відповідальна: К. Шестакова. 

Доповідачі: студенти гурта. 

Січень Відновлення роботи гуртка. 

Обговорення проектів-переможців 

Всеукраїнських студентських 

Олімпіад за спеціальністю 

«Соціальне забезпечення» за 2018-

2019 рр. 

Організаційне засідання. 

Доповіді студентів за результатами 

НДР. 

• Тренінг з підготовки тез виступу на 

конференцію, написання наукових 

робіт на конкурс, оформлення 

списку використаних джерел і 

літератури. 

• Вибір та затвердження тем 

наукових досліджень членам 

наукового гуртка. 

• Участь у круглому столі: 

«Соціальні права і свободи 

громадян: проблеми та шляхи їх 

подолання». 

Відповідальна: К. Шестакова, науково-

педагогічні працівники кафедри 

Доповідачі: студенти гурта. 



Лютий Підготовка до участі у студентській 

науковій конференції в ЧНУ імені 

Ю. Федьковича. 

Обговорення способів візуалізації 

результатів власних досліджень в 

рамках публічних виступів. 

Доповіді студентів за результатами 

НДР. 

Відповідальна: К. Шестакова. 

Доповідачі: студенти гурта В. Лиса, В. 

Андрощук, В. Джус. 

Березень Підготовка до участі у студентській 

науковій конференції в ЧНУ імені 

Ю. Федьковича. 

Обговорення результатів 

конференції. 

Обговорення проблеми: 

«Імплементація Україною 

документів ЄС щодо координації 

систем соціального захисту». 

Доповіді студентів за результатами 

НДР. 

Відповідальна: К. Шестакова. 

Доповідачі: студенти гурта В. Лиса, В. 

Андрощук, В. Джус, науково-

педагогічні працівники кафедри. 

Квітень –  

Травень 

Обговорювання підсумків роботи 

гуртка за на 2021 – 2022 рр. 

навчальний рік. 

Відповідальна: К. Шестакова. 

Доповідачі: студенти гурта. 

 

  



Список учасників наукового гуртка «Соціальні обрії» на 2021 – 2022 н.р. 

 

Науковий керівник: к. соц. н., Катерина Юріївна Шестакова 

Студенти: 

108 група: 

1. Вознюк Тетяна Олександрівна 

2. Шелеп Олександр Олександрович (к.) 

3. Щепанська Діана Олегівна (к.) 

207 група 

4. Баран Аліна Русланівна 

5. Бутрик Вікторія Юріївна 

6. Василів Софія Іванівна 

7. Гончар Єлизавета Максимівна 

8. Гордійчук Ангеліна Леонідівна 

9. Груба Оксана Мирославівна 

10. Снігур Ельвіра Миколаївна 

11. Тарасенко Наталія Володимирівна 

12. Хотячук Анна Олександрівна 

13. Шимановська Аня Петрівна 

313 група 

14. Мерещук Микола 

15. Попова Марія 

410 група 

16. Андрощук Валентина Олексіївна 

17. Джус Вікторія Василівна 

18. Козак Оксана Іванівна 

19. Завитик Марія Михайлівна 

 


