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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 

НАУКА НА ФСУ 

 
«ПРАВОСЛАВ’Я ТА КОЗАЦТВО 

ЯК ДУХОВНА ОСНОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ» 
       26 листопада 2013 року у Запорізькому обласному центрі 

патріотичного виховання молоді відбувся круглий стіл на тему  

«Православ’я та козацтво як духовна основа патріотичного 

виховання в Україні», учасниками якого стали активісти Наукового 

товариства студентів та аспірантів факультету соціології та 

управління. 

       Метою цього заходу було дослідження проблем та перспектив 

формування духовної культури в Україні. 

       Учасниками круглого столу стали представники органів влади, 

місцевого самоврядування, громадських організацій, науковці, 

духовенство, студентська та трудова молодь. Модератором виступив 

Мальований Микола Михайлович, кандидат філософських наук, 

завідувач кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

       На розгляд було винесено наступні питання: 

1.Розвиток духовної культури в Україні. Проблеми та перспективи. 

Духовно-моральні цінності – запорука успішності в сучасному 

суспільстві.   

2.Обговорення пропозицій та прийняття резолюції круглого столу. 

       У ході обговорення важливою була наявність різних поглядів на 

сутність питань. Незважаючи на різновекторність та критичність 

думок, висловлення учасників мали толерантний характер. 

       Дискусія розгорілася з приводу історичних питань, що 

дозволило більш широко розібратися у сутності проблеми. У ході 

обговорення вдалося розглянути питання ціннісної орієнтації 

суспільства, впливу ЗМІ на розуміння людиною міфу та історичної 

правди, визначити «фундамент» формування патріотизму та 

фактори, що впливають на цей процес. 

       По завершенні круглого столу було висловлено бажання 

проводити такі заходи і надалі у ширшому форматі. Як відзначили учасники, великою перевагою було те, що висловити 

свою точку зору змогла молодь.  
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«СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ПОКЛИКАННЯ, А НЕ ПРОФЕСІЯ» 
       4 грудня 2013 року у Музеї 1 корпусу Запорізького національного університету відбулась гра-дебати на тему 

«Соціальна робота: покликання, а не професія», на якій були присутні студенти 1-4 курсів спеціальностей соціальна 

робота та політологія.  

       Гра проходила за формою шкільних дебатів. 

Відстоюючу позицію займала команда «Філантропи», 

до складу якої входили Митрохіна Дар’я, Помітій 

Поліна, Зайцева Лілія. До команди заперечення 

«Імпульс» входили Стеблюк Ольга, Квітка Надія, 

Блажко Ігор.  

       Роль суддів виконували Таритін Дмитро, 

Моїсеєнко Олена та Юргіна Юлія.  

       Ведучим заходу виступив доктор філософських 

наук, викладач кафедри соціальної філософії та 

управління Скворець В.О. 

       Гра була дуже насиченою та палкою, команди 

наводили досить вагомі аргументи задля 

відстоювання своїх позицій. Також між учасниками у 

ході гри часто виникали дискусії. Під час заходу були 

наведені статистичні дані, прозвучали витяги із 

законів та було висвітлено елементи зарубіжного 

досвіду соціальних працівників. 

       Загалом гра-дебати пройшла вдало. Вона допомогла учасникам глибше зрозуміти, що таке соціальна робота, на яких 

засадах вона ґрунтується і чим відрізняється від волонтерської діяльності. Також було висвітлено відмінності між 

соціальною роботою в Україні та за кордоном, зокрема в США. Гра дозволила обговорити найбільш складні моральні 

аспекти соціальної роботи та визначитися з принциповими положеннями цієї професії. 

 

«ВІДМІНА МОРАТОРІЮ НА СМЕРТНУ КАРУ» 
       11 грудня 2013 року у Музеї 1 корпусу Запорізького національного університету відбулась гра-дебати на тему 

«Відміна мораторію на смертну кару», на якій були присутні  студенти 1-3 курсів спеціальностей політологія та 

соціальна робота. 

       Гра проходила у формі шкільних дебатів. Відстоюючу 

позицію займала команда «Весела інквізиція», до складу якої 

ввійшли Таритін Дмитро, Юргіна Юлія та Моїсеєнко Олена. 

Заперечення відстоювала команда «Філантропи», до якої 

ввійшли Помітій Поліна, Аранжій Анна та Зайцева Лілія. 

       Ведучим заходу виступив доктор філософських наук, 

викладач кафедри соціальної філософії та управління Скворець 

В.О.   

       Роль суддів виконали Скворець В.О. та студент 1 курсу 

спеціальності «Політологія» Хохаєв Владислав. Тайм-кіпером 

виступила Єськова Тетяна. 

       Учасники дебатували дуже активно та красномовно, багато 

питань викликало палкі суперечки. У процесі гри наводилися 

статистичні дані та обговорювався досвід різних країн, у яких є 

смертна кара, та тих, які від неї відмовилися. Зокрема, було 

висвітлено досвід США, Китаю. 

       Команди показали хороші результати у дебатівському мистецтві, наводили аргументи з різних сфер людського 

життя, досвід зарубіжних країн, а також проаналізували особливості  українського законодавства із цієї проблематики. 
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