
План роботи студентського наукового гуртка  

кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

«Соціологічні студії»  

на 2018-2019 навчальний рік 

Керівник гуртка: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін Колодій О.С. 

 

Учасники гуртка: ЗВО факультету обліку та фінансів спеціальності 

052 «Політологія» та ЗВО факультету економіки та менеджменту 

спеціальності 075 «Маркетинг». 

 

№ 

п/п 

Тема засідання Період 

проведенн

я 

Відповідальні особи 

1 Обговорення плану роботи 

наукового гуртка на 2018-

2019 навчальний рік 

вересень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. пед. н., 

доцент кафедри Колодій О.С. 

члени гуртка 

2 Соціологічний аналіз 

методів виховного процесу 

студентської молоді 

(круглий стіл) 

жовтень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. пед. н., 

доцент кафедри Колодій 

О.С., професор Шейко С.В., 

доцент Ільченко А.М., члени 

гуртка 

3 Актуальні проблеми 

сучасної соціології освіти 

(засідання наукового 

гуртка) 

листопад 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. пед. н., 

доцент кафедри Колодій 

О.С., Подлєсна Г.В., Ільченко 

А.М., Макарець С.В.; члени 

гуртка 

4 Соціологічні виміри 

формування 

громадянського 

суспільства в Україні 

(засідання наукового 

гуртка) 

грудень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. пед. н., 

доцент кафедри Колодій 

О.С., доцент Приходько С.М., 

члени гуртка 

5 Проблеми організації, 

методики та техніки 

проведення конкретних 

соціологічних досліджень 

з актуальних проблем 

сьогодення 

березень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. пед. н., 

доцент кафедри Колодій 

О.С., професор Шейко С.В., 

доцент Приходько С.М., 

доцент Ільченко А.М. 

6 Методологічний аналіз 

результатів соціологічних 

досліджень щодо 

підсумків виборчої 

президентської кампанії в 

Україні (круглий стіл) 

квітень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. пед. н., 

доцент кафедри Колодій 

О.С., Подлесна Г.В., 

професор Шейко С.В., доцент 

Приходько С.М., доцент 

Ільченко А.М., члени гуртка 



7 Головне управління 

статистики у Полтавській 

області як провідна 

установа організації та 

проведення статистичних 

спостережень (екскурсія до 

головного управління 

статистики у Полтавській 

області) 

травень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. пед. н., 

доцент кафедри Колодій 

О.С., доцент Приходько С.М., 

члени гуртка 

8 Підведення підсумків 

діяльності наукового 

гуртка, відзначення 

найбільш активних 

учасників за 2018-2019 

навчальний рік 

червень 

2018 р. 

Керівник гуртка ˗ к. пед. н., 

доцент кафедри Колодій 

О.С., члени гуртка 

 

 

 

Завідувач, професор кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін  

доктор історичних наук                                                       Т.О. Шаравара 


