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СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

(СНТ) - громадське наукове об’єднання студентів. 

 

     Основною метою СНТ є підвищення якості підготовки студентів, 

сприяння розвитку наукової, винахідницької, іншої творчої діяльності та 

організаційної активності студентської молоді шляхом залучення її до наукової 

роботи. 

 

 Основними завданнями СНТ є: 

 

➢ створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів; 

➢ пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та надання їм 

всебічної допомоги; 

➢ формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким 

демократичним світоглядом; 

➢ розробка та втілення наукових проєктів і програм; 

➢ організація студентських навчально-науково-виробничих лабораторій; 

➢ популяризація наукових робіт серед студентської молоді; 

➢ організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, 

виставок, екскурсій; 

➢ організація та розвиток міжкледжанського та всеукраїнського наукового та 

культурного співробітництва; 

➢ інформаційна діяльність; 

➢ захист прав та інтересів членів СНТ. 

 

 

 



 

ПЛАН РОБОТИ ЗАСІДАНЬ РАДИ НСТ 

ЗАСІДАННЯ 1  

Звітно-виборні збори студентського наукового товариства. 

1. Звіт про результати роботи студентського товариства студентів за 2020- 

2021 н.р.  

2. Результати дослідницької діяльності студентів Коростишівський 

педагогічний фаховий коледж імені І.Я. Франка Житомирської обласної ради у 

2020- 2021 н.р., що презентовані на шпальтах фахових видань. Ознайомлення 

студентів з правилами відбору кращих робіт на коледжанські, всеукраїнські та 

міжнародні конкурси, конференції у 2019-2020 н.р.  

3. Розгляд пропозицій щодо вдосконалення форм та методів роботи 

товариства.  

4. Обрання секретаря СНТ. 

 

ЗАСІДАННЯ 2 

Науково-практична конференція  

«Нова українська школа: практична підготовка майбутнього 

вчителя в умовах викликів сучасності». 

1.Освіторія НУШ: підходи до навчання та змісту освіти. 

2.Перший раз – у перший – це завжди крок у незвідане. 

3.Формування нового освітнього простору на принципах педагогіки 

партнерства. 

4. Робота Нової української школи в умовах дистанційного навчання. 

5. Інтерактивний стенд «Монстро вибухові перші дні дитини в школі!» 

 

 

 



 

ЗАСІДАННЯ 3 

Інтернет-конференція  

«Академічна доброчесність – шлях до успіху в освіті».  

1.Успіх – це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи 

ентузіазму. 

2. Академічна доброчесність: практичний вимір. 

3. Використання антиплагіатних систем: секрети успіху.  

4. Бібліотекарі як агенти змін в академічній спільноті. 

5. Панельна дискусія «Доброчесність в освіті – міф чи ціль». 

 

ЗАСІДАННЯ 4 

Онлайн-конференція  

«Інтерактивні інструменти, технології та методи в освіті». 

1. Актуальні питання інтерактивного навчання в сучасній школі. 

2. Педагогіка довіри: прийоми та інструменти, що забезпечують ефективність 

взаємодії. 

3. Реалізація інтерактивних методів навчання у системах «студент-школяр», 

«школа-ЗВО». 

4. Ігрові технології навчання як одна з інноваційних форм навчально-виховного 

процесу. 

5. Комікси як засіб інтерактивного навчання. Онлайн-інструменти для 

створення коміксів. 

 

 

 

 



 

ПОТОЧНІ ЗАХОДИ 

№ 

з/п 
 

Назва заходу 

Термін 

виконання 
 

1. 

 

Проведення засідань Ради НТС. 

 

 

 

щомісяця 

2. Взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

майстерні з гуманної педагогіки «Гуманізація – 

найкоротший шлях до особистості». 

 

 

вересень 

3. Написання рефератів, тез, доповідей, статей, їх 

презентація та обговорення. 

 

 

упродовж року 

4. Інформування студентів про коледжанські, 

всеукраїнські та міжнародні конкурси, конференції у 

2020-2021 н.р. 

 

 

упродовж року 

5. Участь у вебінарі «На урок». «Сторітелінг: вчимося 

розповідати історії як письменники». 

 

 

вересень 

6. Оновлення web-сторінки студентського наукового 

товариства. 

 

 

вересень 

7. Участь у коледжанській конференції з педагогіки 

«Нова українська школа: практична підготовка 

майбутнього вчителя в умовах викликів сучасності». 

 

вересень 

8. Участь у коледжанській конференції з фізичного 

виховання «Фізичне виховання, спорт і культура 

здоров’я у сучасному світі». 

 

жовтень 

9. Участь у Міжнародна науково – практична 

конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення 

освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства». 

 

 

листопад 

10. Взяти участь у роботі  Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Актуальні питання 

державотворення в контексті сучасних цивілізаційних 

викликів». 

 

листопад 

 

 

 

https://naurok.com.ua/webinar/storiteling-vchimosya-rozpovidati-istori-yak-pismenniki
https://naurok.com.ua/webinar/storiteling-vchimosya-rozpovidati-istori-yak-pismenniki


 

11. Участь у фаховому конкурсі «Вчитель – моє 

покликання». 

 

 

листопад 

12. Участь в олімпіаді з педагогіки. 

 

 

листопад 

13. Участь в олімпіаді з психології. 

 

 

листопад 

 

14. 

Участь у коледжанській конференції «Академічна 

доброчесність – шлях до успіху в освіті».  

 

 

листопад 

 

15. 

Взяти участь ІІ Всеукраїнській  науково-практичній 

конференції «Початкова освіта: сучасні перспективи 

розвитку». 

 

 

грудень 

16. Квест «Український правопис: знаю, пишу грамотно!» 

 

грудень 

 

17. 

Круглий стіл «Дистанційне навчання: виклик часу чи 

вимушена необхідність?» 

 

 

січень 

 

18. 

Участь у коледжанській конференції «До витоків 

народних ремесл рідного краю». 

 

 

січень 

19. Практикум «Сучасні освітні інструменти у реалізації 

наукових досліджень». 

 

 

лютий 

20. Участь у вебінарі «На урок». «Способи вирішення 

проблем взаємодії з дитиною засобами 

казкотворчості». 

 

 

березень 

21. Участь у коледжанській конференції «Інтерактивні 

інструменти, технології та методи в освіті». 

 

 

 квітень 

22. Організація виставки найкращих курсових проєктів, 

виконаних студентами коледжу. 

травень 

23. Нагородження грамотами та вручення сертифікатів за 

участь у наукових конференціях. 

травень 

24. Звіт про роботу НТС за 2020-2021 н.р. та визначення 

перспективних напрямків роботи на наступний 

навчальний рік. 

 

травень 

 

 

https://naurok.com.ua/webinar/sposobi-virishennya-problem-vzaemodi-z-ditinoyu-zasobami-kazkotvorchosti
https://naurok.com.ua/webinar/sposobi-virishennya-problem-vzaemodi-z-ditinoyu-zasobami-kazkotvorchosti
https://naurok.com.ua/webinar/sposobi-virishennya-problem-vzaemodi-z-ditinoyu-zasobami-kazkotvorchosti


 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 - День знань. 

8 - Міжнародний день грамотності. 

12 -  День українського кіно. 

19 – 60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), 

української поетеси, письменниці. 

20 – 50 років від дня народження Дари Корній (Мирослави Іванівни 

Замойської) (1970), української письменниці. 

21 -  Міжнародний день миру. 

22 -  День партизанської слави.  

28 – День народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970), 

видатного українського педагога-гуманіста, письменника, директора 

Павлиської середньої школи. 

29 – 175 років від дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого 

(Тобілевича) (1845—1907), українського драматурга 

30.09 - Всеукраїнський день бібліотек. 

ЖОВТЕНЬ 

1 -  Міжнародний день музики. 

2 – Міжнародний день боротьби проти насилля. 

4 - День працівників освіти (в Україні). 

14 - Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва. День 

захисника України. 

22 – 85 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935—2017), 

українського поета. 

24 -  Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй. 

28 День визволення України від фашистських загарбників. 

 

 



 

ЛИСТОПАД 

9 - День української писемності та мови.  

16 -  Міжнародний день толерантності. 

20 -  Всесвітній день дитини. 

28 - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.  Всеукраїнська 

акція «Засвіти свічку».  

 

ГРУДЕНЬ 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

5 - Міжнародний день волонтерів.  

6 - День Збройних Сил України.  

10 - Міжнародний день прав людини.  

14 – 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького  

(1840—1904), українського драматурга. 

19 - День Святителя Миколая Чудотворця. 

25 - Різдво Ісуса Христа за Григоріанським календарем. 

 

СІЧЕНЬ 2021 рік 

1 - Новий рік.  

6 - Святвечір. Багата кутя. 

7 - Різдво Христове. 

14 - Новий рік за старим стилем. День святителя Василя Великого. 

15 -   1992 р Верховна Рада України затвердила Державний гімн України 

"Ще не вмерла Україна". 

18 - Святвечір водохресний. 

19 - Богоявлення Господнє. Водохреще. 

22 - День Соборностi України.  

 

 



 

27 – 130 років віддня  народження Павла  Тичини. 

27 - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 

29 - День пам'ятi Героїв Крут.  

ЛЮТИЙ 

10 - День безпечного Інтернету.  

14 - День Святого Валентина. 

15 - Стрітення Господнє. 

17 – Всесвітній День доброти. 

20.  - День Героїв Небесної Сотні. 

21   - Мiжнародний день рiдної мови.  

25 – 150 років віддня народження ЛесіУкраїнки. 

27 - 1991 Постановою Верховної Ради УРСР ратифіковано "Конвенцію про 

права дитини".  

БЕРЕЗЕНЬ 

8   -  Мiжнародний жiночий день (міжнародний день прав жінок). 

9 - День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), 

українського поета, художника, мислителя. 

19   - 91 рік від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), української 

письменниці-шістдесятниці, поетеси. 

20 -  Всесвітній день сну.  Відзначається в третю п'ятницю березня. 

2 - Всесвiтнiй день поезiї.  

27 - Мiжнародний день театру.  

КВIТЕНЬ 

1 -  День смiху. Неофіційне свято, відзначається за традицією. 

 - Мiжнародний день птахiв. 1906р.пiдписано Мiжнародну Конвенцiю про 

охорону птахiв. 

2 - Міжнародний день дитячої книги. День народження Г.-Х. Андерсена 

(1805-1875) датського письменника-казкаря. 

 



 

7 - Всесвiтнiй день здоров'я.  

11 - Мiжнародний день визволення в'язнiв фашистських концтаборiв. 

Пам'ятна дата, що вiдзначається щорiчно у цей день за iнiцiативою ООН. 

12 - Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики.  

17 – День пожежної охорони. 

17 (третя субота місяця) – День довкілля. 

18 - Мiжнародний день пам'яток i визначних місць. 

22 - Всесвiтнiй день Землi.  

23 - Всесвiтнiй день книги i авторського права.  

26 - День Чорнобильської трагедiї (1986). 

ТРАВЕНЬ 

1 - День мiжнародної солiдарностi трудящих.  

8-9 - Днi пам'ятi та примирення, присвяченi пам'ятi жертв Другої свiтової 

вiйни.  

9 (друга неділя місяця) – День матері. 

15 - Мiжнародний день родини (сiм'ї).  

– День Європи в Україні 

20 - День української вишиванки (третій четвер травня). 

24 - День слов'янської писемностi i культури.  

ЧЕРВЕНЬ 

1 - Міжнародний день захисту дітей. 

1 – Міжнародний день батьків. 

5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища. 

7 -  День Святої Трійці. 

9   - Міжнародний день друзів. 

27-  День молоді.  

28 -  День Конституції України 

. 

 



 


