
СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «СОЦІОЛОГІЧНА ОПТИКА» 

 

Філологічний факультет, а. 26 

sociolog@chnu.edu.ua 

 

Керівник гуртка: к. соц. н., доцент Т. В. Медіна 

 

Мета діяльності гуртка: формування у студентів навичок наукового аналізу та написання 

наукових текстів, поглиблення знань про методи збору інформації в соціології. Залучення 

студентів до емпіричних досліджень, які проводяться соціологічною лабораторією ЧНУ. 

 

Основні завдання гуртка: 

• Поглиблення фахових знань з соціології; 

• розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей, набуття навиків дослідницької 

роботи та розширення кругозору та ерудиції; 

• участь членів гуртка та інших студентів у науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах  та конкурсах; 

• розроблення студентських проектів та підтримка їх реалізації; 

• отримання навичок наукової роботи. 

 

План роботи наукового гуртка «Соціальні альтернативи» на 2021-2022 н. р. 

 

Місяць Завдання Форми проведення. 

Відмітки про виконання 

Вересень 2021 Узгодження плану діяльності 

студентського гуртка. 

Ознайомлення студентів з 

актуальними напрямами 

досліджень. 

• Організаційне засідання. 

Обговорення та затвердження 

основних завдань і напрямів 

діяльності гуртка та плану його 

роботи на 2021/2022 навчальний рік 

(Відповідальна Т. Медіна) 

• Вибори старости гуртка (Рахмістрюк 

М.) 

Жовтень 2021 Обговорення основних засад 

діяльності студентського гуртка: 

методологія підготовки виступів, 

структура, вимоги до виступів,  

академічна доброчесність 

Керівник та члени наукового гуртка 

Листопад 2021 Тема місяця: «Глобалізація: 

виклики і ризики для України» 

Керівник та члени наукового гуртка 

Грудень 2021 Підготовка учасників гуртка до  

участі у студентській науковій 

конференції ЧНУ імені Ю. 

Федьковича: визначення теми, 

завдань та методів дослідження 

Керівник та члени наукового гуртка 

Лютий 2022 Презентація виступів членів гуртка 

на студентській науковій 

конференції в ЧНУ імені Ю. 

Федьковича 

Керівник та члени наукового гуртка 

mailto:sociolog@chnu.edu.ua


Березень 2022 Емпіричне дослідження в 

магістерській роботі М. 

Рахмістрюка 

Доповідач: М. Рахмістрюк 

В обговоренні беруть участь всі члени 

гуртка 

Квітень 2022 

 

Емпіричне дослідження в 

магістерській роботі Ю. Апетрое 

Доповідач: Ю. Апетрое 

В обговоренні беруть участь всі члени 

гуртка 

Травень 2022 Емпіричне дослідження в 

магістерській роботі А. Дерієнка 

Обговорення підсумків роботи 

гуртка за на 2021 – 2022 рр. 

навчальний рік. Пропозиції щодо 

покращення його роботи 

Доповідач: А. Дерієнко 

В обговоренні беруть участь всі члени 

гуртка 

 

Засідання гуртка відбуваються 2 середи місяця, о 14.40. 

 

 

Список учасників наукового гуртка «Соціологічна оптика» на 2021/2022 н. р. 

 

Науковий керівник: к. соц. н., доц. Медіна Т. В. 

Студенти: 

507 група 

1. Апетрое Ю. 

2. Рахмістрюк М. 

3. Дерієнко А. 

 

607 група 

1. Костючок А. 


