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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

НАУКОВИЙ ЛИСТОПАД НА ФСУ 
 

«ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 
07-08 листопада 2013 року активісти Наукового товариства 

студентів та аспірантів факультету соціології та управління ЗНУ взяли 

участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції з питань 

патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання громадян 

в умовах інтеграційних процесів». 
Сьома урочиста зустріч відбулась за сприянням Запорізької 

обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради, 

Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді, 

Запорізького національного університету, Запорізького обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти, 

Запорізької обласної 

організації Товариства 

сприяння обороні України ВГО «Всеукраїнської федерації «Спас». 

Пленарне засідання проходило в приміщенні Запорізької 

обласної ради. З початком конференції присутніх привітав Голова 

Запорізької обласної ради Межейко В.І. З доповідями виступили 

директор Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та 

спорту Хохич І.М., 

кандидат технічних 

наук, професор, ректор 

Таврійського 

державного агротехнологічного університету Кюрчев В.М., доктор 

філософських наук, професор, декан факультету соціології та 

управління ЗНУ Лепський М.А., кандидат філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методики виховання Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Мальований 

М.М., президент ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас» Притула О.Л. 

Студенти факультету 

соціології та управління ЗНУ 

Мариняк М. та Сікорська О. 

надали результати 

соціологічного дослідження 

студентської молоді «Патріотичне виховання молоді в умовах сталого розвитку». 

Міжнародний досвід патріотичного виховання презентували кандидат 

історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціології факультету соціології та 

управління Рязанського державного університету ім. С.А. Єсеніна Горнов В.А. 

(Росія), магістрант І рангу університету Дюмена Клеманс Лангле (Франція), 

керівник ГБУ КК «Кубаньпатріотцентр» Дикий Р.А. (Росія), викладач 

прикладної лінгвістики Університету Оклахоми Дженніфер Германн (США), 

начальник відділу у справах сім’ї та молоді головного управління ідеологічної 

роботи культури у справах молоді Мінського обласного виконкому Шибко Ольга 

(Білорусь), керівник військово-патріотичних та юнацьких програм Центру 

національної слави Росії Латинін В.А. (Росія).  

Після пленарного засідання робота продовжилась у восьми секціях.   

По закінченні заходу був складений проект Резолюції VII Міжнародної 

науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді, в 

якій висловлено ряд пропозицій щодо поліпшення стану патріотичного 

виховання на теренах нашої країни.  
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 «УНІВЕРСИТЕТ МОЄЇ МРІЇ» 
       14 листопада 2013 року Наукове товариство студентів та аспірантів факультету соціології та управління 

Запорізького національного університету організувало круглий стіл на тему «Університет моєї мрії». Модераторами 

заходу стали декан факультету, доктор філософських 

наук Лепський М.А. та зам.декана з наукової роботи,        

к. соціол. н. Гугнін Е.А.  

       На обговорення було винесено 3 питання: 
1.Освітня система України: здобутки і недоліки.  

2. Моделі університетів зарубіжних країн. 

3. Розробка моделі «ідеального» університету України.   

       Учасниками цього заходу стали студенти 1-4 курсів 

усіх спеціальностей факультету. Захід дав змогу краще 

зрозуміти Болонську систему освіти та її застосування у 

вищих навчальних закладах. У якості прикладів 

приводилися життєві ситуації, що сприяло більш 

глибокому розумінню ситуації та моделюванню якісних 

стратегій викорінення недоліків освітньої системи. 

      Загальна атмосфера була творчою та дружньою. 

Обговорення проходило досить жваво. Усі присутні залишилися задоволені. Це ще раз доводить небайдужість студентів 

до освітньої системи України. 

 

«ЖИТТЯ, СМЕРТЬ І БЕЗСМЕРТЯ: ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА»  
    21 листопада 2013 року Наукове товариство студентів та аспірантів факультету соціології та управління 

організувало круглий стіл на тему: «Життя, смерть і безсмертя: філософська проблема», у якому взяли участь 

студенти 1-4 курсів. Захід був присвячений 

Міжнародному дню філософії. Модератором 

виступив кандидат філософських наук, викладач 

кафедри соціальної філософії та управління Ігор 

Ілліч Капріцин. 

       У ході круглого столу учасники висловили свої 

думки з актуальних нині питань: 

1) ціннісні виміри людського життя; 

2) поняття сенсу життя; 

3) питання евтаназії: «за» чи «проти»; 

4) безсмертя людської душі. 

       Круглий стіл на задану філософську тему 

сприяв колективному обговоренню всіма 

учасниками вічних питань і, як наслідок, 

розширенню світогляду. Були наявні критика, 

неприйняття або відстоювання певних позицій, що 

стало запорукою зацікавлення студентами філософським розумінням проблеми життя. Саме тому проведення подібних 

заходів корисне для студентської молоді. 

      

   

 

Запрошуємо всіх охочих до участі у науковому житті факультету соціології та управління! 

З повагою, актив НТСА ФСУ! 

 

Матеріали до спецвипуску підготувала голова НТСА ФСУ 

Олена Струк. 
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