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Студенти та викладачі факультету соціології та управління стали 
учасниками VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань 

патріотичного виховання молоді 
28 листопада 2014 року в Запорізькій обласній 

державні адміністрації відбулось урочисте відкриття 

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з 

питань патріотичного виховання молоді. Серед 

почесних гостей були присутні завідувач лабораторії 

фізичного розвитку Інституту проблем виховання 

НАПН України Віталій Івашковський, мовний 

асистент Гете Інституту молодіжного центру 

німецької культури «Заммелзуриум Естер Енгелькінг» 

(Німеччина) та науковий співробітник юридичного 

факультету Ліверпульського університету Кіран Рід (Великобританія). 

 У заочній формі конференції також взяли 

участь представники 17 областей України та 9 країн 

світу: Німеччини, Великобританії, Чехії, Росії, 

Азербайджану, Білорусі, Вірменії, США, Угорщини.  

 У програмі конференції було заплановано 

роботу таких секцій: 

1. Військово-патріотичне виховання як передумова 

національної безпеки. Традиції козацької педагогіки. 

2. Виховний потенціал сучасної освіти як умова 

формування патріотизму особистості громадянина. 

3. Державне управління та місцеве самоврядування у визначенні стратегії безпеки 

трансграничних відносин країн. 

4. Соціальна мобілізація молоді у сталому розвитку суспільства. 

5. Патріотизм як проблема життєдіяльності суспільства 

в умовах трансграничних відносин країн. 

6. Громадянське суспільство у вирішенні проблем 

інформаційної та духовної безпеки суспільства. 

 Студенти, аспіранти, вчені, викладачі та 

громадські діячі представили на розгляд свої 

дослідження з питання патріотичного виховання. По 

завершенні науково-практичної конференції планується 

видання збірника наукових робіт. 
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Активісти Наукового товариства дослідили проблему цінності часу… 
 12 грудня на факультеті соціології та управління відбувся круглий стіл за темою 

«Цінність часу». Організаторами виступили активісти Наукового товариства. Модератором 

заходу стала заступник Голови НТСАДМВ ФСУ Руслана Діхтяренко. Був присутній експерт 

з питання цінності часу – к.філос.н, доцент кафедри соціології Ігор Олексійович Кудінов.  

На розгляд виносилось 3 питання: 

1.Сутність поняття  «час» 

2.У чому полягає цінність часу? 

3.Шляхи оптимізації свого часу (самоменеджмент). 

Обговорювання викликало жвавий інтерес у присутніх. 

Студенти висловили досить цікаві думки стосовно розуміння 

поняття часу. 

У ході дискусії розглянули 

відмінності у філософському 

розумінні часу на Сході та Заході.  

Значну увагу студенти приділили питанню розуміння цінності 

часу. Були розглянуте таке поняття як «фонд часу» та причини, за 

які час потрібно цінувати.  

Дуже цікавим виявився розгляд принципів самоменеджменту 

як шляхів оптимізації використання часу. Розглянули основні 

концепції та методики, що допомагають раціонально розподілити 

свій час. У ході бесіди було висвітлено дослідження, яке проводили 

магістри спеціальності «Політологія». Був продемонстрований 

порівняльний аналіз використання часу студентами першого та 

п’ятого курсів.  

У процесі обговорення розглянули такі поняття, як «хронометраж» та «хронофаги». 

Експерт допоміг студентам розібратися з їх визначеннями та зазначив позитивні сторони 

ведення хронометражу.  

Загальна атмосфера заходу була досить насиченою та сприяла конструктивному 

обговоренню питань. Усі залишились задоволені. 
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